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Förord

Tänk vilken underbar möjlighet vi har i vårt land att få studera under stor del av livet. Tack för 
det! En fantastisk, intressant och lärorik utbildningstid har gått mot sitt slut och snart tar nya 
utmaningar vid. Så här i slutskedet vill jag rikta ett varmt tack till alla lärare och studiekamrater 
på magisterprogrammet i kvalitet- och ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet i Östersund. 
Det har varit en utvecklande tid tack vare er. 

Ett stort tack till Helen Torstensson på Stadsledningskontoret i Göteborg stad som gjorde 
denna studie möjlig och även tack till Anders Hedenquist på Stadsledningskontoret och Jan 
Hedström på Markör för värdefull hjälp. 

Under en vecka fick jag möjlighet att intervjua fem av Göteborg stads chefer. Jag intervjuade 
dem för att jag ville veta hur de arbetar med verksamhetens mål och jag mötte fem chefer som 
verkligen visade hur man arbetar med mål på ett framgångsrikt sätt. Jag vill rikta det största 
tacket till er för att ni så självklart lät er intervjuas och bidrog till detta arbete. 

Till sist måste det ändå sägas att det varit en fullkomligt hemsk och fasansfull men alldeles 
underbar process att skriva denna uppsats. Den sista tiden har varit ”livet före och livet efter 
uppsatsen”. Jag har lärt mig mycket och är tacksam för att fått göra detta. Trött men glad. Nu 
börjar livet efter…

Tack finaste Petter och Fanny för att ni alltid tror på er mammas förmåga. 

Göteborg den 7 juni 

Susanne Wihlborg



Sammanfattning

Syftet med studien har varit att bidra med ökad kunskap om hur chefer som fått höga omdö-
men för sitt sätt att arbeta med mål gör när de tillämpar verksamhetens uppdrag och mål samt 
undersöka hur det påverkar den interna och externa kundnöjdheten. Följande frågeställningar 
besvarades:

- Vilka faktorer ligger bakom de höga omdömena av chefernas sätt att arbeta med 
verksamheternas uppdrag och mål? 

- Har enheter med höga svarsvärden på målfrågor även höga värden på nöjdmedarbetarindex
NMI, hållbart medarbetarengagemang, HME och nöjd kund/brukarindex, NKI?    

Studien är en fallstudie och data har inhämtats i form av fokuserade intervjuer och genom att 
studera resultat från tidigare genomförda medarbetarenkäter och kund- och brukarenkäter.

Resultatet av intervjuerna visade att cheferna hade lyckats skapa ett framgångsrikt sätt att 
arbeta med verksamheternas uppdrag och mål och visade på faktorer som förklarar de höga 
omdömena.
 
Av resultatet framgick också att chefernas sätt att arbeta var i enlighet med värderingarna för 
offensivt kvalitetsarbete och vad som kännetecknar effektiva team, målstyrning samt målstyrt/
målanpassat ledarskap.

Vidare visade resultatet att de utvalda enheterna utöver höga målmedelvärden även hade 
höga värden på hållbart medarbetarengagemang, nöjd medarbetarindex och nöjd kund-/
brukarindex. 

Sökord: offensiv kvalitetsutveckling, kundnöjdhet, motivation, prestation, mål, målarbete, 
målstyrning



Abstract

The purpose of  this study has been to contribute to increased knowledge about how managers 
who are engaged in highly-regarded objective-targeted positions (with application of  activity) 
work, and also examine how this affects internal and external customer satisfaction. 
The following issues have been answered:

- What factors are behind the high reviews of  the management’s way of  working with 
the activity missions and objectives?

- Do units with high response values on target questions also have high values in employee 
satisfaction indices, sustainable employee engagement, and satisfied customer indices? 

This is a case study, and data was collected through focused interviews and by studying results 
from previously implemented employee- and customer surveys.

The result showed that the interviewed managers had developed successful ways of  working 
with the activities missions and objectives, and showed factors that explained the high reviews.

The result also showed that the manager’s way of  working was in according to the values for 
Total Quality Management and what signifies effective teams, Management by Objectives and 
objective based leadership.

Also apparent was that the chosen units in addition to high objective average showed high 
values in the employee satisfaction indices, sustainable employee engagement, and satisfied 
customer indices.

Keywords: Total Quality Management, customer satisfaction, motivation, performance, 
objective setting, objective management 
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1. Inledning
Här presenteras bakgrund till studien, studiens syfte och frågeställningar samt avgränsningar

1.1 Bakgrund
Allt snabbare omvärldsförändringar ökar kraven på förändringstakt och betydelsen av att orga-
nisationer arbetar med offensivt kvalitetsarbete är stor (Bergman & Klefsjö, 2007). Ett offensivt 
kvalitetsarbete innebär att aktivt förändra och förbättra verksamheten på ett sätt där arbetet 
med ständiga förbättringar integreras som en naturlig del av verksamhetens arbetssätt (ibid).

Det ständiga förbättringsarbetet behöver stöttas av en vision som uttrycker och ger en bild av 
vad som ska förverkligas. Visionen ska ge en riktning och skapa mening (Bergman & Klefsjö, 
2007). Visionen är ett viktigt verktyg när det gäller att skapa en förståelse hos medarbetare för 
förbättringsarbetet och ge medarbetare en gemensam bild av det som ska uppnås (Sörqvist, 
2004).

I arbetet med att uppnå visionen behövs långsiktiga och kortsiktiga mål. Målen ska ge en tydlig 
bild av vad som ska uppnås och de ska vara mätbara och tydliga (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Målen påverkar individers och gruppers motivation och prestationer. Det visar bland annat 
Locke och Lathams (1990, 2002) etablerade forskning inom målsättningsteorin.

Målen har också betydelse för gruppers motivation och skapande av effektiva arbetsgrupper. 
När medarbetarna i en grupp är motiverade att uppnå gemensamma mål ökar gruppens 
prestationer. Wheelan (2013) anser att den viktigaste egenskapen för ett högpresterande team är 
att alla som ingår i teamet har en tydlig bild av det gemensamma målet och att man är överens 
om det. 

Ledarskapet är avgörande när det gäller att motivera medarbetare och att kommunicera tydliga 
mål för verksamhetsutvecklingen, att visa på engagemang och att skapa delaktighet samt att 
löpande följa upp verksamhetens förbättringsarbete (Sörqvist 2004). Ett bra ledarskap innebär 
att leda en situation där människors kreativitet får flöda fritt mot gemensamma mål (Ahrenfelt, 
1995). Hur chefer arbetar med målen för sin verksamhet har betydelse då de har en viktig roll 
när det gäller att motivera och inspirera medarbetarbetarna arbetet i riktning mot visionen 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Vissa ledarbeteenden anses särskilt betydelsefulla för att skapa 
engagemang för gemensamma mål (Yukl,1990). Ett av dem är det målbaserade ledarskapet 
(Forsberg & Olsson, 2004).

Ett sätt att följa upp hur organisationens chefer tillämpar verksamheten mål är att ställa frågor 
till medarbetarna. Det görs i samband med medarbetarundersökningar när frågor ställs om 
hur medarbetarna uppfattar sin arbetssituation inom olika områden. Ett av de områden bru-
kar vara ledarskap där medarbetare får besvara frågor om hur de tycker deras närmaste chefer 
fungerar inom olika områden. Ett annat område brukar vara frågor om målarbetet. Svaren 
på de olika målfrågorna kan ses som en indikation på hur väl den enskilda chefen har lyckats 
arbeta med verksamhetens mål. 

1.2 Problemdiskussion
Genom att styra med mål kan organisationer bli högpresterande (Mattsson, 2011). Rodgers, 
Robert och Hunter (1991,1992) fann att både vinstdrivande företag och myndigheter som 
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använde sig av målstyrning ökade sin produktivitet. Terpstra och Rozell (1994) undersökte sam-
bandet mellan användning av mål, vinst och vinsttillväxt inom ett flertal branscher bland annat 
tillverkning, service och detaljhandel och fann att de som använde sig av mål hade högre vinst 
och vinsttillväxt. Målen är viktiga för trivsel, prestation och kundnöjdhet skriver Bergman och 
Klefsjö (2007) och Oakland (2011) menar att effektiviteten i organisationen beror på i vilken 
utsträckning medarbetarna utför sitt arbete i riktning mot verksamhetens mål.

Räcker det med att en organisation har formulerat mål och att det finns strukturer och rutiner 
för planering och uppföljning av målen? Mattsson (2011) skriver att målen ska användas för att 
motivera och vägleda medarbetarna för att prestera på hög nivå och Wheelan (2013) menar 
att det är viktigt att skapa enheter med förmåga att arbeta effektivt för att nå uppsatta mål. 
Oakland (2011) betonar betydelsen av ledningens engagemang, medarbetarnas delaktighet och 
en kultur med gemensamma värden. 

Det står klart att mål ger framgångsrika organisationer och att det förutom att det finns mål 
också behövs engagerade ledare. Hur gör chefer som lyckas arbeta med mål på ett framgångs-
rikt sätt? Finns de? Det ska undersökas i denna studie.

I samband med analys av resultatet från en större medarbetarundersökning fann jag att de 
medarbetare som gett höga svarsvärden på frågor om hur målarbetet fungerade på deras 
enheter också gav höga svarsvärden genomgående i enkäten. Till exempel på frågor om ledar-
skap och arbetsmiljö.  De verkade helt enkelt nöjda med hela sin arbetssituation. Det väckte 
mitt intresse att få undersöka vidare och med denna studie blev det möjligt.

Studien kommer att belysa själva målarbetet genom att studera en grupp chefer som fått höga 
omdömen för sitt sätt att arbeta med verksamhetens uppdrag och mål. Vad ligger bakom de 
höga omdömena?  Är det så att de hittat ett fungerande sätt att arbeta med mål? Och i så fall 
hur påverkar det medarbetarnas nöjdhet och engagemang? Och hur påverkar det verksamhe-
ternas kunders/brukares nöjdhet?   

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om hur chefer som fått höga omdömen 
för sitt sätt att arbeta med mål gör när de tillämpar verksamhetens uppdrag och mål samt 
undersöka hur det påverkar den interna och externa kundnöjdheten.

Frågeställningar
1. Vilka faktorer ligger bakom de höga omdömena av chefernas sätt att arbeta med 

verksamheternas uppdrag och mål? 

2. Har enheter med höga svarsvärden på målfrågor även höga värden på nöjd medarbetarindex
(NMI), hållbart medarbetarengagemang, (HME) och nöjd kund-/brukarindex (NKI)?  

1.4 Avgränsningar 
Studien avser ett urval av chefer i Göteborg stad som har fått höga omdömen när det gäller att 
arbeta med verksamhetens mål och uppdrag.

Avsnittet i teorin om målarbete beskrivs i huvudsak utifrån de områden som cheferna fått höga 
omdömen på i medarbetarenkäten. Dessa är tydlighet, kommunikation, förståelse, delaktighet 
och uppföljning. Ett område som lagts till är återkoppling då det har en avgörande betydelse för 
arbetet med mål.
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2. Teori
I det här avsnittet beskrivs teori som bedömts som relevant utifrån studiens syfte. Syftet med teoriavsnittet är att ge 
en samlad bild av det som studien omfattar och att sätta in läsaren i området för studien.

2.1 Kvalitet
Ur kundens perspektiv har kvalitet alltid haft en avgörande betydelse och därför har företag 
som systematiskt arbetat med att utveckla kvaliteten blivit framgångsrika skriver Bergman 
och Klefsjö (2007). Ett exempel på detta är när företagsledarna i Japan på 1970-talet valde 
att fokusera på att systematiskt utveckla kvalitetsarbetet genom att utgå från kundernas behov. 
Det resulterade i stora framgångar och inom stora delar av industrin tog de nästan över hela 
marknader i USA (ibid.). Detta ledde bland annat till kris inom den västerländska bilindustrin 
och som Sörqvist (2004, s. 21) skriver ”ledde till ett dramatiskt uppvaknade” som innebar att 
stora satsningar gjordes inom industrin för att utveckla kvalitetsarbetet under 1980-talet. Under 
1990-talet kom kvalitetsarbetet att utvecklas även inom offentlig verksamhet och tjänsteföretag 
(ibid.).

Dagens kvalitetsarbete präglas av systemperspektiv, helhetssyn och värderingar som tillsam-
mans skapar en gynnsam kultur för kvalitetsarbetet. Det är också ett större fokus på ledningens 
betydelse och arbetet med ständiga förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.1.1 Kvalitet och kundbegrepp
Det finns flera definitioner på kvalitet skriver Bergman och Klefsjö (2007, s. 26) men att många 
är för snäva och därför har de valt en mer utvidgad definition: ”kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kunders behov och förväntningar”. Kunden har 
en avgörande roll inom kvalitetsområdet och vem som är kund är inte alltid helt lätt att avgöra 
och kan variera beroende på sammanhang och perspektiv (Ljungberg & Larsson, 2010). 
Bergman och Klefsjö (2007) väljer även här en lite vidare definition och definierar kunder som 
”de vi som organisation vill skapa värde för”. Inom offentlig sektor är det vanligt att använda 
ordet brukare i stället för kund (ibid.).

2.1.2 Produkt och tjänstekvalitet
Bergman och Klefsjö (2007) skiljer på produktkvalitet och tjänstekvalitet. Produktkvalitet inne-
håller olika dimensioner för kvalitet på varor som exempelvis utseende, hållbarhet och miljö-
vänlighet och för tjänstekvalitet bland annat trovärdighet, tillgänglighet och kommunikations-
förmåga. Skillnaderna mellan varor och tjänster påverkar kvalitetsarbetet men verktygen och 
sätten att arbeta på skiljer sig inte särskilt åt menar Bergman och Klefsjö (2007).

Tjänstesektorn har ökat och svarar för en större andel av Sveriges bruttonationalprodukt än 
tidigare och det har påverkat intresset för tjänstekvalitet (Grönroos, 2013). I Sverige har 
tjänstesektorn ökat från att utgöra 3 % av sysselsättningen år 1900 till 70 % år 2000. Den 
största utvecklingen skedde under 1970- och 80-talen (Bergman & Klefsjö, 2007).

Edvardsson (1996) skriver att tjänstekvalitet uppstår i samverkan mellan kunden och företagens 
medarbetare när tjänsten utnyttjas och både kund och medarbetare påverkar tjänstens kvalitet. 
Edvardsson (1996, s. 61) definierar en tjänst som ”en kedja av värdeskapande aktiviteter eller
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händelser vilka bildar en process i vilken kunden ofta medverkar, genom att utföra olika 
moment i interaktionen med tjänsteföretagets medarbetare, i syfte att uppnå ett visst resultat”. 
Richard Normann (1984) introducerade metaforen ”sanningens ögonblick” som avser mötet 
mellan kunden och medarbetaren och det ”ögonblick” då en tjänst uppstår och som enligt 
Edvardsson(1996) visar på medarbetarens viktiga roll när det gäller skapandet av tjänster. 

2.1.3 Offensiv kvalitetsutveckling 
Total Quality Management, TQM är en modell som betonar den totala kvaliteten i alla delar 
av verksamheten och som Bergman och Klefsjö (2007) på svenska kallar ”offensiv kvalitetsut-
veckling”. Offensiv innebär ett aktivt förändrings- och förbättringsarbete och utveckling står för 
en ständigt pågående process av utveckling. Grunden i TQM är att ”man ständigt strävar efter 
att uppfylla och helst överträffa kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad, genom 
ett kontinuerligt förbättringsarbete, där alla är engagerade och har fokus på organisationens 
processer” (ibid, s. 37).

Bergman och Klefsjö (2007, s. 436) beskriver offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem 
som består av värderingar, arbetssätt och verktyg och är ett öppet system som är i samspel med 
omvärlden. Målet med ledningssystemet är att ”skapa ökad extern och intern kundtillfredsställelse genom 
lägre resursåtgång” (ibid.)

                   Figur 1. Offensiv kvalitetsutveckling. Fritt ur Bergman och Klefsjö (2007, s. 436)

Bergman och Klefsjö (2007) anser att en framgångsrik offensiv kvalitetsutveckling bygger på 
att det finns ett engagerat ledarskap som stöds av olika värderingar som tillsammans skapar en 
helhet och bildar en kultur för offensiv kvalitetsutveckling. Även Oakland (2011) betonar 
ledningens engagemang och betydelsen av att det finns en kultur med gemensamma värden. 
Dock är författare och forskare inte helt eniga om vilka värderingar som är väsentliga inom 
TQM (Sila & Ebrahimpour, 2002).  

Oakland (2011) framhåller också att det är viktigt att ledningen har förmåga att fokusera på att 
förebygga istället för att leta brister och skriver att en organisations effektivitet beror på i vilken 
grad medarbetarna utför sina uppgifter mot gemensamma mål. 
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2.1.4 Extern kundtillfredsställelse
De som slutligen avgör kvaliteten på en produkt, en vara eller en tjänst, är de externa kunderna 
skriver Bergman och Klefsjö (2007). Exempel på vanligt förekommande externa kunder är 
köpare, användare, ägare och organisationer eller samhället (Sörqvist, 2004). Det finns olika 
motivationsteorier om vad som påverkar kundtillfredsställelse. Två klassiska exempel är 
Maslows behovshierarki och Herzbergs tvåfaktorteori (Bergman & Klefsjö, 2007). Det finns 
också olika modeller för att förklara var brister i kvalitet kan uppstå. Bergman och Klefsjö 
(2007) beskriver Grönroos modell där man utgår från att kundens upplevelse beror på dels 
teknisk kvalitet som är kopplad till vad som levererats och dels funktionell kvalitet som svarar på 
hur något har levererats. En annan modell är Gapmodellen (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 
1990) som förklarar orsaken till att kunder blir missnöjda med att det uppstår negativa gap 
mellan en förväntad tjänst och den upplevda tjänsten som beror på gap som uppstått då 
tjänsten skapades. 

Det finns forskning som visar på ett samband mellan kunders nöjdhet och lojalitet skriver 
Bergman och Klefsjö (2007) och menar att förmåga att skapa lojalitet kommer att vara en 
nyckelfråga då det finns koppling mellan lojalitet och lönsamhet. Söderlund (1997) skriver att 
det finns flera teorier och forskning om förhållandet mellan kundnöjdhet och lönsamhet och 
nämner bland annat Reichheld och Sassers (1990) teori som visat från att vinsten hos företag 
kan öka med närmare 100 procent genom att lyckas hålla kvar 5 procent av sina kunder. En 
förutsättning för att få lojala kunder är att det även finns lojala interna kunder, det vill säga 
organisationens medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2007). 

2.1.5 Intern kundtillfredsställelse
Det gäller att inte bara fokusera på de externa kunderna utan också de interna kunderna
skriver Bergman och Klefsjö (2007) och menar att varje medarbetare ska vara nöjd med sin 
arbetssituation för att på bästa sätt kunna bidra till organisationens resultat och framgång.
De påpekar vidare att det är viktigt att de interna kunderna inte glöms bort då medarbetarnas 
förutsättningar för att utföra sitt arbete på ett bra sätt är en stor del av kvalitetsutvecklingen och 
att det påverkar den externa kundnöjdheten. 

De interna kunderna är de chefer och medarbetare som är verksamma inom en organisation 
och även leverantörer kan i vissa fall ses som interna kunder (Sörqvist, 2004). Ljungberg och 
Larsson (2011) skriver att när de interna kundernas behov och förväntningar uppfylls så upplever 
de att arbetet är meningsfullt. Bergman och Klefsjö (2007) skriver att det finns ett samband 
mellan nöjda medarbetare och engagemang/lojalitet som är avgörande för att få nöjda kunder.

2.1.6 Samband intern och extern kundnöjdhet
Mattson (2011) skriver att finns en koppling mellan hur nöjda medarbetarna är och extern 
kundnöjdhet men att det är ovanligt att man i medarbetarundersökningar validerar vad som 
gör medarbetare nöjda eller inte. När medarbetarna är missnöjda kan det innebära att de inte 
vill ta på sig ansvaret för att uppnå de mål som finns (ibid.). Neely och Najjars (2002) forskning 
visade att kundnöjdheten minskade när medarbetarnas nöjdhet minskade. Resultatet visade 
också att faktorer som relationen mellan anställda, ledarskapet och medarbetarnas utveckling 
påverkade medarbetarnas nöjdhet. Bergman och Klefsjö (2007) skriver att branscher som visar 
på nöjda och motiverade medarbetare också har högre kundnöjdhet. ”Detta samband är 
synnerligen starkt, ju högre medarbetarindex – desto bättre upplevd servicekvalitet bland kun-
der-/brukare” (Bergman & Klefsjö, 2007, s. 392).
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2.1.7 Mätning av extern och intern kundnöjdhet
Svenska företag mäter kundnöjdheten mer eller mindre regelmässigt och ofta sammanvägs 
resultat från olika frågor i exempelvis en enkät till ett så kallat nöjd kundindex, KNI (Bergman 
& Klefsjö, 2007). Ordet index är ett latinskt ord och betyder från början visare. Index används 
ofta när man vill beskriva en utveckling över en tidsperiod och göra jämförelser över tid. Index-
värde anges i en skala 0-100 (Körner & Wahlgren, 2012). Sverige har sedan 1989 genomfört en 
nationell kundundersökning, Svenskt Kvalitetsindex (Bergman & Klefsjö, 2007). Den bygger på 
tre huvudområden nöjdhet, kvalitet och resultat och är i grunden en ekonomisk modell 
för kundbeteende. I modellen beräknas olika latenta variabler med hjälp av olika frågor i ett 
formulär eller enkät.

Inom privat och offentlig verksamhet genomförs återkommande medarbetarundersökningar för 
att ta reda på hur nöjda medarbetarna är när det gäller områden som bland annat arbetsmiljö, 
ledarskap, mål och utvecklingsmöjligheter (Bergman & Klefsjö, 2007). Ofta beräknas nöjd med-
arbetarindex fram utifrån enkätfrågorna för att kunna jämföra över tid och mellan olika delar 
av organisationen. Det finns även ett nationellt medarbetarindex, Svenskt Medarbetarindex, 
SMI som bygger på mer än 3000 telefonintervjuer och genomförs årligen (ibid.).

2.1.8 Hållbart medarbetarengagemang, HME 
När man är engagerad har man motiv att göra det som behövs för att nå ett mål eftersom 
engagemanget skapar en vilja att uppnå målet (Berglund, 2010). Bakker, Albrecht och Leiter 
(2011)menar att engagemang visar en personlig vilja att vara med och bidra till organisationens 
framgång. Begreppet medarbetarengagemang används för att beskriva medarbetarnas förut-
sättningar och motivation att göra sitt allra bästa för organisationen (Sveriges kommuner och 
landsting, 2011). 

Bakker et al. (2011) skriver att det skett en ökning av vetenskapliga studier inom området för 
engagemang och att forskningen har visat att det finns samband mellan engagemang och 
arbetsprestation, resultat och kundtillfredsställelse. Berglund (2010) bekräftar detta men skriver 
att sambanden inte är entydiga. Dock framgår med tydlighet att högt engagemang kan ge hög 
lönsamhet men det går inte att visa med säkerhet att det alltid gör det (ibid.).

Sveriges kommuner och landsting har tagit fasta på engagemangets betydelse och har lanserat 
en modell, HME-modellen för att mäta hållbart medarbetarengagemang (se figur 2). Avsikten 
är att modellen ska användas till att utvärdera organisationen och chefernas förmåga att skapa, 
ta till vara och behålla ett stort medarbetarengagemang. Hållbart medarbetarengagemang, 
HME är ett nationellt index som bygger på medarbetarnas upplevelse av motivation, ledarskap
och styrning. Modellen innehåller nio enkätfrågor (Se bilaga B) och möjliggör för kommuner 
och landsting att kunna mäta, utvärdera och jämföra sina resultat. Med hållbart innebär att 
man utöver att mäta engagemang även mäter organisationens och chefernas förmåga att ta 
tillvara på medarbetarnas engagemang. 
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                                  Figur 2. HME-modell (Sveriges Kommuner och Landsting, 2011)

Berglund (2010) skriver att motivation har stark koppling till engagemang och att de ofta 
används som synonyma men menar att engagemang mer beskriver en individs attityd och 
beteende och motivation fokuserar på individens känsla.

2.2 Motivation – motivationsteorier
En av de mest grundläggande frågeställningarna inom psykologisk forskning är vilka motiv som 
ligger bakom människors handlingar och inom arbetslivet studeras även intensiteten i hand-
lingen. Vad gör exempelvis att två medarbetare presterar olika fast de har samma arbete och 
lön (Kaufmann & Kaufmann, 2010).

Ordet motivation kommer från det latinska ordet movere som betyder röra men är också en 
term inom retoriken som innebär att talaren ska röra vid åhörarnas känslor. 
Kaufmann och Kaufmann (2010, s. 131) definierar motivation ”som de biologiska, psykologiska 
och social faktorer som aktiverar, ger riktning åt och upprätthåller beteende i olika intensitets-
grader för att uppnå ett mål” (ibid.). 

Grunderna för motivation är de inre känslomässiga faktorerna som till exempel erkännande 
och tillhörighet, att få utvecklas, rättvisa, ansvar och delaktighet, uppmärksamhet och beröm 
och att vara sedd och bli bekräftad (Ljung, Hagberg & Danielsson, 2004). När det gäller 
motivationsteorier i arbetslivet brukar man tala om behovsteorier, sociala teorier, kognitiva 
teorier och arbetskaraktäristikamodeller (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

2.2.1 Behovsteorier och sociala teorier
Behovsteorierna utgår från människans grundläggande behov för att förklara beteenden. Bland 
behovsteorierna finns A Maslows behovshierarki som utgår från att basala behov som fysiolo-
giska behov behöver tillgodoses först innan behov på högre nivåer som behov av självförverkli-
gande uppstår (Bergman & Klefsjö, 2007). Inom de sociala motivationsteorierna studeras
hur upplevelsen av förhållande till andra medarbetare påverkar motivationen bland annat ur 
rättviseperspektiv (Kaufmann & Kaufmann, 2010).  

Motivation

Ledarskap Styrning

HME
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2.2.2 Arbetskaraktäristikamodeller
Teorier som utgår från att det är egenskaper i arbetet som påverkar motivation och prestation 
kallas för arbetskaraktäristika. Inom dessa räknas Hertzbergs tvåfaktorteori som var den första 
kompletta teorin om arbetstillfredsställelse och där utgångspunkten är att trivsel skapar bättre 
prestationer (Kaufmann & Kaufmann, 2010). 

Herzberg fann i sin forskning att de faktorer som bidrar till trivsel i arbetet var andra än de som 
skapar vantrivsel. Han kallade dessa faktorer för motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Sör-
qvist 2004). Motivationsfaktorerna skapar trivsel när de finns men skapar inte vantrivsel när de 
inte finns. Exempel på motivationsfaktorer är prestationer, utvecklingsmöjligheter och upp-
märksamhet (Kaufmann & Kaufmann, 2010). Hygienfaktorer bidrar inte till trivsel när de finns 
men skapar vantrivsel när de inte finns. Hygienfaktorer är bland annat lön, status, ledarskap 
och arbetsförhållanden. Motivationsfaktorerna kan kopplas till de högre behoven i Maslows 
behovstrappa och hygienfaktorerna till de lägre enligt Bergman och Klefsjö (2004). 

Inom senare forskning har man försökt att ta fram systematiska modeller för hur man utformar 
ett arbete så det ger högsta möjliga motivation (Kaufmann & Kaufmann, 2010). En av de mest 
inflytelserika modellerna är Richard Hackmans och Greg Oldhams modell (refererad i Jacob-
sen & Thorsvik, 2008, s. 276). Förenklat innebär deras teori att tillfredsställelse och motivation 
är beroende av att vissa psykologiska tillstånd uppnås. Dessa är i sin tur beroende av egenskaper 
i ens arbetsuppgifter. Arbetsuppgiftens egenskaper är sedan beroende på hur själva organisatio-
nen är utformad (ibid.). 

I figur 3 nedan illustreras modellen och de kritiska psykologiska tillstånden som behöver finnas, 
egenskaperna i arbetsuppgiften som ger känsla av att arbetsuppgifterna är meningsfulla och 
organisatoriska förutsättningar som bedöms kunna förstärka motivationskraften i arbetsuppgif-
terna (Jacobsen & Thorsvik, 2008).

           Figur 3. Hackman och Oldhams motivationsmodell fritt ur Jacobsen & Thorsvik (2008, s. 276)

När de psykologiska tillstånden finns enligt modellen leder det till hög inre motivation, bättre 
trivsel och ett väl genomfört arbete. Medarbetarnas motivation är enligt modellen beroende på 
hur arbetsuppgifterna har utformats och den återkoppling de får på det arbete de utför (Jacob-
sen & Thorsvik, 2007).
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Jacobsen och Thorsvik (2007) skriver att Hackmans och Oldhams teori prövats empiriskt i olika 
organisationer och länder och bland slutsatserna som framkommit är att det finns ett tydligt 
samband mellan arbetsuppgifternas motivationspotential och de psykologiska tillstånden i 
modellen men att sambanden totalt sett är svaga och inte entydiga. Humphrey och Nahrgangs 
(2007) forskningsresultat från en metaanalys av arbetskaraktäristika visar att teorin om arbetska-
raktäristiska har stort stöd i empirisk forskning.

2.2.3 Kognitiva motivationsteorier
Kognitiva motivationsteorier definieras av Kaufmann och Kaufmann (2010, s.136) som ”teorier 
som hävdar att motiverat beteende utlöses av förväntningar om måluppfyllelse”.
Teorierna bygger på kognitiv psykologi som ser handlingar som en följd av medvetna val (ibid.) 
Bland de kognitiva motivationsteorierna finns förväntningsteorin som innebär att motivatio-
nen beror på de förväntningar man har på att lyckas uppnå ett visst resultat eller mål (Sörqvist, 
2004, Kaufmann och Kaufmann, 2010).

2.2.4 Inre och yttre motivation
Deci och Ryan (1985) skiljer på yttre och inre motivation där yttre motivation är kopplat till 
yttre belöningar som lön, befordran eller bonusar och arbetsinsatsen är verktyget för att få be-
löningen. Motivationen är således kopplat till ”yttre” förhållanden till arbetet som utförs. Den 
inre motivationen menar de är kopplad till två grundläggande behov som behovet av kompe-
tensupplevelse och behovet av självbestämmande. De menar vidare att en överfokusering på 
yttre belöning minskar den inre motivationen att genomföra arbetsuppgifter och anser att den 
inre motivationen är mer stabil över tid och själgenererande (ibid.).

2.2.5 Målsättningsteorin
En annan kognitiv motivationsteori är målsättningsteorin som har utvecklats av Latham och 
Locke (2002) under närmare fyra decenniers forskning. Latham och Locke skriver att målsätt-
ningsteorin till stor del formulerats induktivt och grundar sig på Ryans forskning från 1970 som 
utgick från att medvetna mål påverkar handling. 

Enligt Kaufmann och Kaufmann (2010) är målsättningsteorin en typ av förväntningsteori med 
fokus på målets betydelse som avgörande motivationskraft. Målen ger oss information om vad 
som ska göras och hur man tar sig dit. Latham och Lockes forskning (1990) har bland annat 
visat att specifika mål påverkar prestationen mer än mål som är generella och att svåra mål, när 
de är accepterade, påverkar motivationen mer än enkla mål samt att tydlig återkoppling leder 
till bättre prestationer än när återkoppling inte ges.

2.3 Mål
Teorin om mål utvecklades på 1900-talet då två olika grupper började utveckla teorier om att 
mål kunde påverka prestationer (Mattsson, 2011). En grupp utgick från management,
Taylorismen och den andra från experimentell psykologi. Gemensamt för båda grupperna var 
att de menade att det som påverkade resultat var uppgiften i sig och belöningen som följde när 
man lyckats utföra en uppgift på ett bra sätt (ibid.).
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När organisationer skapas formuleras vad man vill uppnå i form av mål (Jacobsen & Thorsvik, 
2008). Det första steget i en målsättningsprocess är att skapa en vision för verksamheten och på 
ett sätt är visionen ett abstrakt mål som dock inte får vara så abstrakt att den blir obegriplig för 
medarbetarna (Mattsson, 2011). Visionen visar vägen till det man vill bli och är en bild av ett 
framtida önskvärt tillstånd (Bergman & Klefsjö, 2007). Högsta ledningen bör utveckla överty-
gelser och tydlig målbild i form av en vision genom bland annat en lämplig ledningsstruktur 
och medarbetarnas delaktighet (Oakland, 2011).

Det är lätt att en vision bara blir till ord men om organisationen använder sig av visionen för 
att motivera och vägleda medarbetarna i deras prestationer så finns det forskningsresultat som 
visar att man uppnår bättre resultat skriver Mattsson (2011). För att kunna fungera på det sättet 
behöver visionen på samma vis som för mål i övrigt vara accepterad av medarbetarna samt 
vara utmanande (ibid.). Ett mål ska ge en tydlig bild av vad som ska uppnås inom en viss tid 
skriver Bergman och Klefsjö (2007) och det behövs både långsiktiga och kortsiktiga mål i 
arbetet med att uppnå visionen. 

Att arbeta med mål ska vara en kreativ och medvetens process för att åstadkomma utveckling. 
Något ska bli bättre utifrån den rådande situationen och dialogen kring mål ska utveckla orga-
nisationen (Ljung, Hagberg & Danielsson, 2004, s. 27).

2.3.1 Att sätta mål
Mattsson (2011) anser att det finns svårigheter med att sätta mål som ofta beror på otillräckliga 
kunskaper om hur man formulerar bra mål och hur målen påverkar motivation och prestation. 
Ett vanligt fel när man ska sätta mål menar Mattson (2011) är att man inte kan skilja på aktivi-
teter och mål och att man inte följer akronymen ”SMARTER” som han anser är grundförut-
sättningen för att utforma effektiva mål som ökar förmågan att prestera. ”SMARTER” står för 
Specifika, Mätbara, Accepterade, Relevanta, Tidsbestämda, Emotionellt entusiasmerande och 
Realistiska. Mål är inte aktiviteter skriver Ljung, Hagberg och Danielsson (2004) och menar att 
mål ska beskriva varför något ska göras, vad de ska leda till och ge motiven till varför något ska 
göras. Kylén (2000) skriver att det är viktigt att alla som berörs av målen försäkrar sig om att 
man menar samma sak och är medvetna om vad målen ska användas till.
Ljung, Hagberg & Danielsson (2004, s. 15) skriver att ”det inte är svårt att sätta mål men det är svårt 
att få målen att sätta sig”.

2.3.2 Nyttan med mål
Det finns inga tveksamheter när det gäller nyttan med mål skriver Kylén (2000). Övergripande 
mål fyller en funktion när man ska komma överens om en inriktning och vart man vill komma. 
Genom att konkretisera målen kan de användas för att styra en verksamhet och målen behövs 
för att kunna utvärdera verksamhetens måluppfyllelse och effektivitet (ibid.). Det diskuteras 
sällan på arbetsplatserna om hur målarbetet kan bidra till att öka medarbetarnas engagemang 
och motivation anser Ljung, Hagberg och Danielsson (2004). 
 
Fördelarna och nyttan med mål ur ett medarbetarperspektiv är bland annat en tillfredsställelse
över att ta sig dit man vill, gemenskapen med en grupp som skapar känsla av tillhörighet, och 
ökat självförtroende för både grupp och individ (ibid). 
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Mål behöver tillämpas för att en verksamhet ska kunna utvecklas och vara framgångsrik. Det 
finns en tydlig koppling mellan mål och utveckling och de som har fokus på utveckling och 
förbättring är framtidens vinnare enligt Ljung, Hagberg och Danielsson (2004). Fördelar med 
mål för organisationen är bland annat att de förenklar planeringsarbete, är grundläggande för 
att kunna följa upp och utvärdera, bidrar till att göra medarbetarna fokuserade på vad som är 
viktigast och de är en drivande kraft i det dagliga arbetet (ibid.). 

Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att det finns ett antagande om att mål påverkar hur med-
arbetare tänker och gör och hur olika organisationer gör för att anpassa sig till sin omvärld och 
beskriver fyra skäl till varför man behöver arbeta med mål (se figur 4). 

       Figur 4. Fyra skäl till varför man ska arbeta med mål enligt Jacobsen och Thorsvik (2008, s. 46-47)

De är svårt att genomföra empiriska studier som försöker visa på samband mellan organisatio-
ners målsättningar, vision och strategier och effektivitet skriver Jacobsen och Thorsvik (2008). 
Bart, Bontis och Taggar (2001) fann att det inte är de mest ambitiösa formuleringarna utan 
de som tydligast och som mest konkret visar på vad som ska göras och inte ska göras. Collins 
(2002) kom fram till att det inte är hur visionerna är formulerad som är viktigast utan att det är 
själva förståelsen för det man gör som är det mest avgörande.

Mattsson (2011) menar att en risk med att vara framgångsrik i att uppnå sina mål är att man 
kan bli så nöjd i sin egen framgång att man tappar kontakt med omvärlden och hinner bli om-
sprungen av den. Det finns också risker med för många mål och i de fall det finns många mål 
eller motsägande mål att det är viktigt att ledningen är tydlig med vilka mål som ska prioriteras 
(ibid.).

2.3.4 Mål och prestation
En avgörande förutsättning för att lyckas uppnå målen för verksamheten är att målen är accep-
terade av medarbetarna samt att målen är utmanande (Mattsson, 2011). Svåra mål ger högre
prestationer och det finns över 400 undersökningar som visar att mål för att ge resultat ska vara 

FyrA SKäl TIll vArFÖr MAN SKA ArBETA MED Mål :

utan mål finns ingen riktning och det gör medarbetare omotiverade. 

Målen skapar en  motiverande effekt på medarbetarna.

Målen har kan ha en styrande effekt på så vis att när beslut ska tas så 

visar målen på riktning och vad som är viktigast att lägga vikt vid. 

utan mål är det svårt att uttala sig om effektivitet. Målen ligger till 

grund för att kunna utvärdera det som genomförts.

Organisationer är öppna system som samspelar med omvärlden. Den 

egna organisationens målsättningar kan bidra till att skapa legitimitet 

i omvärlden. Då legitimitet skapats uppfattas organisationen stå för 

ett antal ”riktiga” värden.
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specifika och svåra och utmanande mål gör att man anstränger sig mer och ökar prestationsför-
måga med 30 % skriver Mattson (2011).

Locke och Latham (1990) visade att personer presterade bäst när de fick både specifika och 
utmanande mål och effektiva handlingsplaner. I en senare undersökning av Locke och Latham 
(2002) framkom att flera samverkande faktorer påverkade prestationer ( se figur 5).

                             Figur 5. Faktorer som påverkar prestationer (Locke & Latham, 2002)

2.4 leda med mål
Forsberg och Olsson (2004) anser att man genom att leda med mål förstärker sitt ledarskap. 
Många misslyckas då de inte lyckas få medarbetarna delaktiga i målen för verksamheten vilket 
de menar kan bero på bristande kunskaper i hur målsbaserat ledarskap tillämpas. Forsberg och 
Olsson (2004) menar vidare att chefs- och ledarutbildningar sällan ger tillräcklig kunskap om de 
metoder och verktyg som behövs för att kunna leda målbaserat.

En målstyrd ledarstil ger effektivare arbetsgrupper och styr chefers möjlighet att utveckla mål-
styrningen och driva förnyelse genom målarbete (Johnsén & Möller, 2003). Högpresterande 
team kännetecknas av ett ömsesidigt ansvar som uppstår när ledare deltar i arbetet och grupp-
medlemmarna är delaktiga i beslutsfattandet (Ketzenbach & Smith, 1993).

Det ledarskap som är det mest effektiva är det målanpassade ledarskapet skriver Norrby (2003). 
I ett målanpassat ledarskap fastställer ledningen förutsättningarna för verksamheten och bjuder 
in medarbetarna till dialog (ibid.).

En förutsättning för ett framgångsrikt målanpassat ledarskap är att medarbetarna samarbetar 
för att nå verksamhetens mål och att det finns ett arbetsklimat som ger utrymme åt alla grupp-
medlemmar att verka utifrån sina egenskaper (Norrby, 2003). Det är inte tillräckligt att medar-
betarna i en arbetsgrupp känner till målen utan de behöver också känna för målen och förstå 
hur målen ska uppnås. En ledare har till uppgift att leda sin arbetsgrupp i målarbetet så att alla 
medarbetare har klart för sig vilken roll de har när det gäller arbetet med att uppnå målen och 
det är viktigt att medarbetarna känner sig trygga i arbetsgruppen (ibid.). 

Enligt Forsberg och Olsson (2004) behöver ledaren tänka på vilka attityder och värderingar som 
medarbetarna har och hur det påverkar känslan för målen om de upplevs som meningsfulla och 
utmanande (figur 6).

Mål PåvErKAr PrESTATIONEr gENOM FyrA MEKANISMEr: 

Mål bidrar till att rikta uppmärksamheten mot det som ska utföras

Mål har en energigivande funktion och höga mål leder till högre 

ansträngning än låga mål.

Mål påverkar uthållighet och när möjlighet ges att styra tiden för att 

genomföra en uppgift så ökar ansträngningarna

Mål påverkar handling indirekt som leder till att relevanta kunskaper 

och arbetssätt för uppgiften används.
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        Figur 6. Samband mellan motivation och mål som utmaning (Forsberg & Olsson, 2004, s. 125)

Det som skapar mål och mening i det målinriktade ledarskapet är att få medarbetarna i en 
arbetsgrupp att arbeta mot gemensamma mål (Norrby, 2003). Målarbetet är lika viktigt som 
det formulerade målet skriver Ljung, Hagberg och Danielsson (2004). De chefer som är bra på 
att skapa gemensamma målbilder talar om det i det dagliga arbetet skriver Senge (1995) och 
menar att visionärt ledarskap är att lösa vardagliga problem med visionen i tankarna. 

När ledningen försöker fånga upp allt som de tycker är viktigt leder det lätt till att det blir för 
många mål skriver Forsberg och Olsson (2004) och menar att det är viktigt att ledningen kan 
prioritera vad som är viktigast. 

2.4.1 Mål i arbetsgrupper 
Wheelan (2013) skriver att syftet med att utveckla grupper är att skapa produktiva enheter med 
förmåga att arbeta effektivt med att nå uppsatta mål och skiljer på arbetsgrupp och team. En 
arbetsgrupp är medarbetare som arbetar för att skapa gemensamma arbetssätt och mål för att 
utveckla verksamheten. Ett team uppstår då målen förankrats och man hittat framgångsrika 
arbetssätt för att uppnå målen (ibid.).  

En viktig framgångsfaktor för att skapa effektiva team är att utveckla ett väl fungerande ledar-
skap (Jacobsén & Thorsvik, 2008) bland annat genom att medverka till att mål förklaras på ett 
tydligt och meningsfullt sätt för alla i teamet och att underlätta att alla i teamet sluter upp kring 
målen och känner att de är relevanta och viktiga. En arbetsgrupp känner motivation då de 
upplever mål som meningsfulla skriver Johnsén och Möller (2003).

Det är viktigt att skapa förutsättningar för arbetsgrupperna att göra sitt bästa anser Wheelan 
(2013) som till exempel att formulera mål och uppgifter som upplevs som meningsfulla och sti-
mulerar till samarbete och att se till att det finns tillgång till de mänskliga och tekniska resurser 
som behövs för att kunna utföra uppgiften och uppnå målen. När man som medarbetare är en 
del av en arbetsgrupp som fungerar bra skapar det en känsla av att det man gör är meningsfullt 
i ett större sammanhang som skapar motivation att både skapa och prestera (Senge, 1995).
Det finns tio särskilt betydelsefulla områden för att skapa effektiva team enligt Wheelan (2013). 
Dessa är: mål, roller, ömsesidigt beroende, ledarskap, kommunikation och feedback, diskussion, 
beslutsfattande och planering, implementering och evaluering, normer och individuella skillna-
der, struktur, samarbete och konflikthantering.
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2.4.2 Målarbete
Med målarbete avses det faktiska och praktiska arbetet med målet och ordet målarbete indikerar 
att det handlar om konkret arbete och inte abstrakt resonemang enligt Ljung, Hagberg och 
Danielsson, 2004). De anser att målarbetet ska bidra till löpande utveckling och vara en kreativ 
och medveten process.  För att målarbetet ska bli framgångsrikt och medföra en utvecklingsori-
enterad verksamhet behövs rätt förutsättningar och för det behövs ett gynnsamt klimat och 
förmåga att ständigt vara i utveckling med sin verksamhet (Ljung, Hagberg & Danielsson, 
2004). För att drivkraften ska uppstå behöver känslan finnas med i målsättningarna (ibid.).

Tydlighet
Målbilden ska vara tydlig för alla som arbetar i verksamheten på så vis att medarbetarna har en 
gemensam bild av vad som ska åstadkommas. En otydlig bild av målen skapar frustration och 
gör att arbetsinsatserna blir ineffektiva (Ljung, Hagberg & Danielsson, 2004). En förutsättning 
för att man som medarbetare ska kunna ta ansvar för en uppgift är att man förstår vad den 
innebär (Salancik, 1977, i Bergman & Klefsjö, 2007).

När en arbetsgrupp har en tydlig bild av sina verksamhetsmål stimuleras medarbetarna till 
initiativ skriver Johnsén och Möller (2003). Ett högpresterande team kännetecknas enligt 
Wheelan (2013) av att medarbetarna i gruppen har en tydlig bild av gruppen mål.  

Kommunikation 
Kommunikation är en framgångsfaktor för att förverkliga organisationens mål och för hur 
moderna organisationer fungerar skriver Jacobsén och Thorsvik, (2008). Att kunna kommunicera 
information är avgörande när en organisation fastställer sina mål och då medarbetarna på egen 
hand fattar beslut och handlar i sitt arbete. Om kommunikationen inte fungerar kan det inne-
bära att man väljer lösningar som inte passar till situationen och att medarbetare agerar på ett 
sätt som inte förenligt med organisationens mål (ibid.) 

Cheferna måste kunna kommunicera mål skriver Johnsén och Möller (2003) och menar att om 
chefen inte har förmåga att kommunicera målen med sina medarbetare kan det medföra att 
man inte uppnår resultat. Medarbetarna känner motivation då de upplever mål som menings-
fulla och arbetsgruppens upplevelse påverkas av chefens förmåga att kommunicera verksamhe-
tens mål (ibid.).

Ett verktyg i målstyrningen är verksamhetens handlingsplan där målen formulerats och det 
framgår vad som ska uppnås. Det är viktigt att chefen har förmåga att kommunicera innehållet 
på ett pedagogiskt sätt så att arbetsgruppen förstår innebörden i handlingsplanen (Johnsén & 
Möller, 2003). För att en arbetsgrupp ska bli effektiv behöver ledaren skapa struktur som under-
lättar kommunikationen i gruppen så att alla i gruppen kommer till tals och blir hörda 
(Wheelan, 2013).  

Förståelse
Grunden i målarbetet är att skapa förståelse och intresse för att arbeta med mål och för hur 
målen kan bidra till nytta för verksamheten. Alla medarbetarna behöver förstå varför man ska 
arbeta med mål (Ljung, Hagberg & Danielsson, 2004). Angelöw (2010) skriver också att 
medarbetarna behöver ha förståelse för de mål de ska arbeta med och att förståelse skapas 
genom att medarbetarna deltar i processen med att utforma målen. Genom att medarbetarna 
är delaktiga i själva målprocessen skapas förståelse för verksamheten vilket bidrar till motivation 
i målarbetet skriver även Norrby (2003).
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Delaktighet 
Ljung, Hagberg och Danielsson (2004) skriver att många medarbetare har dålig erfarenhet av 
målarbete då mål ofta presenterats av ledningen utan att vara förankrade och utan att med-
arbetarna getts möjlighet att vara delaktiga. De menar att genom att låta medarbetarna vara 
delaktiga i att formulera målen så ökar medarbetarnas kreativitet och tänkande.
 
Ett framgångsrikt sätt att arbeta med mål är att integrera målen som en del av det löpande för-
bättringsarbetet där medarbetarna är delaktiga i hela processen ned planering och uppföljning 
skriver Thylefors (2007). En omdebatterad fråga är dock om medarbetarnas delaktighet när det 
gäller att sätta mål påverkar resultatet och i den frågan är forskningen inte entydig (Kaufmann 
& Kaufmann, 2011). 

Genom att vara delaktig i att utforma verksamhetens mål ökar motivationen att arbeta med 
målen (Angelöw, 2010). Om medarbetarna är delaktiga i målarbetet så ökar acceptansen för 
målen och acceptans för höga mål har visats ha en motiverande effekt. Forskningsresultaten 
skiljer sig dock åt när det gäller i vilket fall medarbetares delaktighet i arbetet med att utarbeta 
målen påverkar resultatet (Kaufmann & Kaufmann, 2011). Bergman och Klefsjö (2007) anser 
att man skapar delaktighet genom att medarbetarna ges ansvar och befogenheter. De menar att 
onda cirklar behöver vändas till goda (se figur 7).

                              Figur 7. Den goda och onda cirkeln (Bergman & Klefsjö, 2008, s. 49)

Uppföljning
Om målen för verksamheten inte följs upp blir målen bara en fasad och det blir inga presta-
tionsförbättringar skriver Forsberg och Olsson (2004). Medabetarnas mål och prestationer ska 
också följas upp och det är viktigt att det finns tid för ostörda samtal där utvecklingsplan, arbets-
uppgifter, relationer med kollegor och med chef  samt bedömning av prestationer diskuteras 
(ibid).

Det är vanligt att målbilden glöms och det är därför viktigt att kontinuerligt följa upp integrera 
målen i verksamheten så de blir en del i det dagliga arbetet (Ljung, Dahlberg & Danielsson, 
2004). Det är också viktigt att alla bidrar med att löpande gå tillbaka till målen för att försäkra 
sig om att de är vägledande för verksamheten. Uppföljningen av verksamhetens mål behöver 
integreras i allt arbete som sker (ibid.).

I en bra uppföljning följer chefen upp vad som gjorts med sikte på framtida mål. Genom en 
konstruktiv uppföljning där arbetsgruppen får återkoppling på vad som åstadkommits kan
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erfarenheter tas tillvara som en grund för det fortsatta utvecklingsarbetet (Johnsén & Möller, 
2003). 

För att kunna utveckla verksamheten behöver målen kunna följas upp och svårigheten med att 
mäta vissa mål som exempelvis god omvårdnad eller trygga barn får inte hindra uppföljningen 
anser Ljung, Hagberg och Danielsson (2004). Men en levande diskussion i delaktighet med 
medarbetarna är en förutsättning för att det ska låta sig göras (ibid.).

Återkoppling
Återkoppling handlar om att man som medarbetare får information om sina arbetsresultat 
skriver Kaufmann och Kaufmann (2012). De betonar hur viktigt det är att ledare ger sina 
medarbetare återkoppling på det arbete de gör så de får möjlighet att utvecklas och menar att 
medarbetarsamtalet är ett sätt som bör användas för det.  

En arbetsgrupp behöver få regelbunden återkoppling på sina prestationer för att bli ett effek-
tivt team skriver Wheelan (2013) och Neubert (1998) visade i sin forskning att återkoppling är 
en viktig förutsättning för ett framgångsrikt målarbete. Genom att jämföra grupper som fick 
återkoppling på mål med de som inte fick det fann han att prestationsnivån ökade med 63 % då 
återkoppling gavs. Resultatet visade också att när målen var komplicerade så var återkoppling-
en ännu mer betydelsefull då prestationerna när återkoppling gavs ökade ännu mer. När åter-
kopplingen fungerar bra förstärks målet som faktor att påverka prestationsnivån visade Locke, 
Saari och Latham (1981).  

Mattsson (2011) skriver att återkoppling verkar genom tre mekanismer. Den första är att ge 
återkoppling till den som ska uppnå ett visst mål befinner sig i rätt riktning för att nå målet. 
Den andra är en motivationseffekt som påverkar självförtroende och därigenom förmågan att 
prestera och den tredje är effekten av lärande som sker då återkopplingen ger vägledning i vad 
som fungerar bra. I figur 8 ges exempel på återkopplingens betydelse för mål enligt Mattsson 
2011).

                          
                           Figur 8. Exempel på återkopplingens betydelse för mål (Mattsson 2011)

Återkoppling kan om den inte ges på rätt sätt medföra försämrade prestationer skriver Mattsson 
(2011). Några orsaker som forskarna funnit när återkoppling kan leda till försämrade prestationer 
är när återkopplingen är negativ, inte är kopplad till målen, kommer för sent eller ges för sällan 
(ibid.).

2.4.3 Måldelning - Målstyrning
Måldelning, policy deployment är ett sätt att arbeta med mål där de övergripande målen bryts 
ned till specifika mål och medarbetarna involveras i arbetet med att utforma målen genom en 
process som sker i båda riktningarna uppifrån- och ner och nerifrån- och upp (Bergman & 

ExEMPEl På åTErKOPPlINgENS BETyDElSE FÖr Mål:

Effektiv återkoppling underlättar att kunna styra mot uppsatta mål

Mål utan återkoppling leder inte till att man presterar bättre

Mål och återkoppling ger förbättrade prestationer för enkla & svårare uppgifter

Mål och återkoppling stärker självförtroendet & motiverar till bättre prestationer
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Klefsjö, 2004). Ledningen identifierar målen för verksamheterna och medarbetarna avgör hur 
det ska göras (ibid.). Bergman och Klefsjö skriver att måldelning påminner om målstyrning, 
Management by Objectives, MBO. 

Målstyrningen som utvecklades på 1950-talet av Peter Drucker har en lång historia och är en 
av de senaste decenniernas mest kända managementtekniker skriver Rombach (1991) och att 
gemensamma drag i beskrivningar av målstyrning är att mål ska formuleras, att medarbetarna 
ska göras delaktiga i målformuleringsprocessen och att målen ska uppnås. Tanken med målstyr-
ning enligt Mattsson (2011) är att målen utformas utifrån ett helhetsperspektiv där organisatio-
nens övergripande mål förs vidare ut till de olika delarna i organisationen och att måluppfyllelse 
på respektive nivå sedan bidrar till att de övergripande målen uppnås. 

Rodger och Hunter (1991) beskriver målstyrning som ett ledningssystem som integrerar tre 
delar som är utmärkande för bra ledning; delaktighet i beslutsfattande, målformulering samt 
återkoppling. 

Målstyrning innebär att verksamhetens styrs genom en ömsesidig dialog och att återkoppling 
sker till alla i organisationen som berörs av målen (Johnsén & Möller, 2003). Målstyrningen i sig 
åstadkommer ingenting menar Elofsson (1977) utan målstyrningen är ett verktyg som möjliggör 
att uppnå mål. Elofsson (1977) skriver vidare att målstyrningen främst är en kommunikations-
modell där man i olika forum för en dialog om arbete och målsättningar. Elofsson(1977)menar 
att gruppmötena (arbetsplatsträffar) där medarbetare och chef  regelbundet träffas för att prata 
frågor som rör arbetet och målsättningar är ”målstyrningens grundläggande element” (ibid.). 

Johnsen och Möller (2003) skriver att en målstyrd organisation påverkar arbetsgruppen och 
organisationens effektivitet genom ledtider, motivation och kundernas upplevelse av kvalitet. 
Mattsson (2004) skriver att forskarvärlden är överens om att målstyrning ger bättre resultat i alla 
typer av branscher. Terpstra och Rozells (1994) undersökning visade sex olika branscher som 
genom att arbeta effektivt med mål i genomsnitt ökade vinsten med 22 % och vinsttillväxten 
med 20 %. Forskningsresultat visar att effekten av målstyrning är beroende av ledningens enga-
gemang. I en undersökning av Rodgers och Hunter (1991) framkom att produktiviteten ökade 
med 51 procentenheter då VD var personligt engagerad jämfört med när VD inte var det. 

Den största skillnaden i den praktiska tillämpningen menar Bergman och Klefsjö (2004) är att 
måldelning fokuserar mer på hur målen ska uppnås och målstyrningen mer på resultaten men 
skriver de att likheterna är stora och att det finns forskare som Eureka och Ryan (1990) som 
menar att målstyrning är som måldelning om det tillämpas på rätt sätt.



3. Metod
”Metod” betydde ursprungligen ”vägen till målet” och om målet inte är tydligt så är det svårt att visa vägen dit 
(Holme & Solvang, 1997). Målet för studien är att besvara syftet och i det här avsnittet beskrivs ”vägen till 
målet” genom de metodiska vägval och tillvägagångssätt som valts för studiens genomförande.

 

                                      
                                                       Figur 9. Metodiska vägval - egen beskrivning 

3.1 vetenskapligt förhållningssätt
Det vetenskapliga förhållningssättet påverkar alla moment i forskningsprocessen skriver Patel 
och Davidsson (2007) och två förhållningssätt som skiljer sig åt är positivism och hermeneutik. 

Positivismen härstammar från den vetenskapliga traditionen där grunden är att vetenskapen 
handlar om det som är observerbart och grundat på fakta (Wedin & Sandell, 2004). Forskning-
en skulle ske genom att metodiskt utgå från en teori och sedan utifrån teorin formulera hypo-
teser för att sedan pröva dessa empiriskt med vetenskapliga metoder. Forskningen skulle vidare 
vara objektiv och visa på samma resultat oavsett vem som genomförde forskningen. Naturve-
tenskapen kom att ses som förebild av vetenskaplighet skriver Patel och Davidsson (2004).  

Det hermeneutiska förhållningssättet har sitt ursprung i humanvetenskapen och grundar sig 
på att skapa förståelse för förutsättningar som ligger till grund för människans varande (Patel 
& Davidsson, 2004). Hermeneutikerna är intresserade av att få ökad kunskap och förståelse 
genom att observera, tolka och studera forskningsobjekt utifrån sin egen förförståelse. Föremå-
let för hermeneutisk forskning är individer, händelser eller föremål som skapar någon form av 
mening (Wedin & Sandell, 2004). Den hermeneutiska forskaren utgår från helheten i relation 
till delarna och genom att pendla mellan delar och helhet uppnås förståelse. Tanken är att tolk-
ningen på så vis är ständigt pågående, lever och utvecklas. Det brukar nämnas som den ”her-
meneutiska spiralen” (ibid.).

3.1.1 Studiens vetenskapliga förhållningssätt
Utgångspunkten för den här studien har varit det hermeneutiska förhållningssättet då syftet har 
varit att få ökad kunskap och förståelse om en företeelse och då den egna förförståelsen varit en 
del i tolkningen och förståelsen under arbetet. Företeelsen som studeras är vilka faktorer som 
ligger bakom medarbetarnas höga omdömen av chefernas sätt att arbeta med verksamheternas 
uppdrag.
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3.2 Deduktion, induktion och abduktion
Det finns olika angreppssätt för att relatera teori och empiri. Det deduktiva förhållningssättet 
kopplas till det positivistiska vetenskapsidealet och utgår från befintliga antaganden som man 
härleder hypoteser från som sedan prövas. Deduktion kan beskrivas som ”bevisandets väg”
(Patel & Davidsson, 2004).  

Det induktiva förhållningssättet används inom hermeneutiken och kan beskrivas som ”upptäck-
andets väg”. Det är när något studeras utan att först vara förankrat i befintlig teori och utifrån 
det som studeras utvecklas ny teori. En risk med detta förhållningssätt är att man inte vet något 
om teorins generaliserbarhet (Patel & Davidsson, 2004). 

När det gäller deduktion och induktion kan man analytiskt skilja på dessa olika förhållningssätt 
menar Holme och Solvang (1997) men att det ofta är i motsättningen eller kombinationen av 
dem som spännande kunskap uppstår. Då båda förhållningssätten används kallas det för abduk-
tion och används ofta i samband med fallstudier (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det innebär att 
man i ett första steg, genom att studera enskilda fall, tar fram förslag till antagande (induktion) 
och i ett andra steg prövar antagandet på ett nytt fall (deduktion) se figur10 (Patel & Davidsson, 
2004). 

                Figur 10. Bild som visar relationen mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2011)

3.2.1 Studiens angreppssätt
I den här studien används ett abduktivt angreppssätt genom att använda både teori och empiri 
för att besvara studiens syfte. Studien utgår inte från någon i förhand uppställd hypotes men 
avvisar inte teorin. Utifrån studiens syfte utvecklas kunskapen under arbetets gång genom att 
studera teori och göra tolkningar av insamlad data från intervjuer och dokument.

3.3 Kunskapsinhämtning 
För att komma fram till en problemformulering inom det område man vill studera så behövs 
god kunskap om problemområdet för undersökningen (Patel & Davidsson, 2004). Kunskapen 
hämtas vanligtvis från böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter och fås fram genom olika 
litteratursökningar bland annat med hjälp av olika sökmotorer. Med den insamlade kunskapen 
som grund avgränsas problemet och utmynnar i ett syfte och frågeställningar. Yin (2007) skriver 
att syftet med att gå igenom tidigare forskning är för att utveckla mer insiktsfulla frågor att ställa 
för området som undersöks.
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3.3.1 Kunskapsinhämtning för studien
Kunskapsinhämtningen för denna studie har skett genom att studera kurslitteraturen och annan 
relevant litteratur i ämnet. Kunskap har också hämtats via artiklar som sökts fram genom Mitt-
universitetets sökmotor Primo, Scholar.google.se och genom referensanvisningar i litteratur och 
artiklar. Inhämtning av nya kunskaper har skett löpande under hela skrivprocessen. 

Områden för kunskapsinhämtningen har varit kvalitet, offensiv kvalitetsutveckling, kundnöjdhet, 
teorier kring motivation, prestation, mål, målarbete, målstyrning, målbaserat ledarskap samt 
forskningsmetodik. 

3.4 Förförståelse
Inom hermeneutiken är förståelsen och kunskapen som finns om företeelsen som studeras en 
tillgång för att tolka och förstå forskningsobjektet enligt Patel och Davidsson (2011).
Wedin och Sandell (2001) skriver att undersökarens förförståelse påverkas av kultur, vanor, 
tidigare forskning och den egna individuella förförståelsen. I tolkningen under studien rör sig 
undersökaren mellan de enskilda delarna och helheten och använder sin förförståelse som refe-
rensram (ibid.).

3.4.1 Författarens förförståelse
Författarens förförståelse i den här studien består av erfarenhet av arbete i offentlig sektor och 
genom flerårig erfarenhet av styrning- och ledningsarbete, strategiskt planering och uppföljning, 
utformning och utveckling av mål och nyckeltal, strategiskt HR-arbete, analys och uppföljning 
av medarbetarbetarundersökningar och kvalitetsarbete. 

Förförståelsen har varit värdefull i genomförande och tolkning av intervjuer och studien i sin 
helhet. Då författaren är väl insatt i hur styrning och uppföljningssystem fungerar samt olika 
mötesforums roll har gjort det lätt att förstå sammanhang och vad cheferna avsett när de berät-
tat om hur de gör. Det har också gjort att följdfrågor om målarbetets väsentliga delar kunnat 
ställas och därigenom har mer information kunnat fås. Tiden har inte behövt användas till att 
förklara olika moment som till exempel vad gäller systemet som används för rapportering av 
mål och planering. Förförståelsen bidrog till att kunna sätta delarna av intervjuerna i ett större 
sammanhang.

3.5 undersökningsmetod
En fallstudie är enligt Yin (2007) en empirisk undersökning som används när man vill studera 
en företeelse i sitt naturliga sammanhang och gränserna mellan företeelse och sammanhang är 
otydliga. En fallstudie innebär att man studerar en begränsad grupp och används för att under-
söka processer eller förändringar och när man exempelvis vill förklara eller förstå olika företeel-
ser (Patel & Davidsson, 2011, Backman, 2011). Då motivet är att studera en särskild företeelse 
kallas det exemplifierande fall (Bryman, 2011).

En fallstudie kan ha ett eller flera fall men en flerfallsdesign är att föredra anser Yin (2007) efter-
som de fall som studeras på något vis kommer att skilja sig åt när det gäller sammanhang och 
om man trots det kommer fram till samma resultat så ökar generaliserbarheten jämfört med om 
man bara studerar ett enda fall. I fallstudier används ofta att både kvantitativa och kvalitativa 
metoder (ibid.).
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3.5.1 Studiens undersökningsmetod
Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes fallstudie som metod för genomförandet. Valet 
gjordes utifrån att det är en begränsad grupp och en särskild företeelse, ett exemplifierande fall, 
som studeras i syfte att få ökad kunskap och förståelse. Den begränsade gruppen är i det här fallet 
ett antal chefer som har fått höga omdömen för sitt sätt arbeta med uppdrag och mål. Företeelsen 
som studeras är vilka faktorer som ligger bakom medarbetarnas omdömen av chefernas och 
hur det påverkar medarbetare och brukare och kunders nöjdhet. 

3.5.2 urval för studien
Det finns olika urvalstekniker och valet av urvalsteknik påverkar undersökningens generaliser-
barhet det vill säga med vilken säkerhet ett undersökningsresultat kan gälla för en hel popula-
tion av exempelvis individer, grupper, processer eller företeelser (Backman, 2008). Urval kan 
göras genom sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval görs på slump-
mässig grund och bygger på att urvalet ska vara representativt för den population som man vill 
generalisera slutsatserna till. Ett icke-sannolikhetsurval är ett urval som inte bygger på principer 
för sannolikhet (ibid.).

Urvalet i denna studie är ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval görs när man vill studera 
personer som är relevanta för den aktuella problemformuleringen (Bryman, 2011). Ett målin-
riktat urval är ett icke-sannolikhetsurval (ibid.).  

Utifrån egen förförståelse av att arbetat med medarbetarundersökningar fanns kunskapen om 
att dessa undersökningar innehåller frågor om mål och därigenom kom tanken att utifrån 
studiens syfte använda resultatet från en medarbetarenkät för att få fram en relevant urvals-
grupp och uppgifter att studera. Kännedom fanns också om de kund- och brukarundersökningar 
som regelbundet genomförs.

Frågan ställdes till stadsledningskontoret i Göteborg stad om att få ta del av resultatet från deras 
medarbetarundersökning. Efter att presenterat idén med uppsatsen accepterade de förfrågan 
och har även varit behjälpliga i att få fram de uppgifter som behövts för att genomföra studien. 
Nödvändiga tillstånd har följaktligen inhämtas. 

Urvalet förundersökningen gjordes på följande vis:
- I ett första steg valdes alla ”målfrågor” ut i medarbetarundersökningen. Det innebar alla
frågor som innehöll ordet mål. Av dessa valdes de frågor som var kopplade till ledarskap ut.
Det var fem frågor. 

- Av dessa fem frågors svarsmedelvärden skapades ett gemensamt målmedelvärde. Detta mo-
ment genomfördes av det företag som på uppdrag av Göteborg stad genomfört medarbetar-
undersökningen. Därefter valdes de tio resultatenheter med de högsta målmedelvärdena ut.

- Dessa tio enheter utgör urvalsgruppen för studien. Av dessa tio utvalda enheter valdes sedan
fem chefer ut att intervjuas. Utifrån en lista med namn och telefonnummer ringdes cheferna
upp. De chefer som först nåddes och som accepterade att bli intervjuade blev de som 
intervjuades.

Antalet studerade enheter och intervjuer valdes utifrån vad som bedömdes som rimligt utifrån 
studiens omfattning i samråd med handledaren. 



3.6 Datainsamlingsmetod

3.6.1 Kvantitativa – kvalitativa metoder 
Två olika angreppssätt brukar användas för att beskriva hur man valt att ta fram, bearbeta och 
analysera data som insamlats för undersökningen. Kvantitativt inriktade metoder innehåller 
mätningar och statistiska beräknings- och analysmetoder och är mer formaliserade (Patel & 
Davidsson 2004, Holme & Solvang, 1997). Kvalitativa metoder används när syftet är att skapa 
en djupare förståelse för en specifik företeelse som situation eller händelse (Björklund & Pauls-
son, 2012). I kvalitativa metoder är syftet att få förståelse och används när man vill beskriva 
eller tolka ett fenomen (Sandell & Wedin, 2004). Insamling av kvantitativ data präglas av 
avstånd och kvalitativ data av närhet. De båda metoderna utesluter inte varandra (Holme & 
Solvang, 1997).  

I det praktiska forskningsarbetet finns det ofta inslag av båda metoderna (Patel & Davidsson, 
2004). Enligt Holme och Solvang (1997) är de båda metoderna jämbördiga redskap för att få 
en bättre förståelse av det som undersöks och anser att det kan vara en klar fördel att använda 
båda metoderna (se figur 11). 

Kritik som framförs mot kvalitativa undersökningar är bland annat att de är subjektiva, inte 
tillförlitliga för att de bygger på ledande frågor, inte valida då de bygger på subjektiva intryck 
och inte generaliserbara då de grundar sig på för små underlag (Kvale & Brinkmann, 2009).

    Figur 11. Inslag av båda metoderna i det praktiska forskningsarbetet. Fritt ur Patel och Davidsson (2004)

3.6.2 Datainsamlingsmetod för studien
I den här studien används både kvantitativt och kvalitativt insamlad data. Kvantitativ data har 
använts i form av sammanställt resultat från tidigare genomförda enkätundersökningar (medar-
betarundersökning och kund-/brukarundersökningar). Metoden bedömdes som relevant för att 
få tillgång till de uppgifter som behövdes för att besvara studiens syfte. 

Kvalitativt insamlad data används i form av intervjuer. Intervjuer bedömdes som en bra metod 
för att få djupare kunskap om hur gruppen som studeras arbetar med mål. Ett alternativ till 
intervjuer skulle varit att genomföra en enkätundersökning men det valdes bort då möjligheten 
att få information genom kroppsspråk, tonfall och sätt att berätta bedömdes som betydelsefullt 
(Kvale & Brinkmann, 2009). En intervju bedömdes i det här fallet kunna skapa ett mervärde 
som en enkät inte skulle kunna ge. Bedömningen gjordes också att intervjuarens förförståelse 
utgjorde en bra grund för att genomföra intervjuer då det är en fördel att intervjuaren är insatt 
i området för intervjun (Patel & Davidsson, 2004).
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3.6.3 reliabilitet och validitet
Hög reliabilitet är målet för alla undersökningar och innebär att olika mätningar som görs 
oberoende av varandra ger liknande resultat (Holme & Solvang, 1997). Om reliabiliteten är 
låg kan inte frågeställningen belysas på ett bra sätt. För tillförlitliga slutsatser krävs resultat som 
både är reliabla och valida (Wedin & Sandell, 2001).

Validitet innebär att de mått som används i en studie verkligen mäter det som är avsikten att 
mätas (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2010) skriver att validera är att kontrollera och 
menar att valideringen inte är någon slags slutkontroll utan en process som löper genom hela 
forskningsarbetet där resultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet ständigt kontrolleras. 

Yin (2011) beskriver fyra kvalitetskriterier som en fallstudie bör uppfylla. Begreppsvaliditet 
som innebär att säkra att de mått som används återspeglar det som syftet avser. Intern validitet 
som främst gäller kausala studier. Extern validitet som handlar om i vilken grad resultaten från 
en studie kan generaliseras till att gälla i vidare mening än urvalet för fallstudien. Samt reliabili-
tet som handlar om att minimera skevheter och fel i en studie samt att säkerställa att samma 
fallstudie kan genomföras på samma sätt av en annan undersökare och komma fram till samma 
resultat och slutsats (ibid.) Yin (2007) skriver att den generaliseringsform som är aktuell i fallstu-
dier är analytisk generalisering där en redan utvecklad teori används som mall när fallstudiens 
resultat jämförs. 

3.6.4 Studiens reliabilitet och validitet
Aktiva val har gjorts under hela arbetsprocessen med studien för att stärka studiens reliabilitet 
och validitet. 

I teoridelarna har det varit viktigt att tänka på att försöka hitta teorier utifrån olika aspekter och 
inte bara luta sig på det som stämmer med den egna övertygelsen för att undvika skevheter. 
I metoddelarna har frågekonstruktionen övervägts och i genomförandet av intervjun har en viktig 
del att vara väl påläst om intervjuförfarandet som är en konst i sig och innehåller många fall-
gropar där skevheter kan uppstå. I databearbetningen har det varit viktigt att vara uppmärksam 
på att inte låta den egna uppfattningen styra eller övertolka utan att på ett sakligt sätt välja ut 
väsentliga delar från textmassan från de transkriberade intervjuerna. 

För att säkerställa att ”mäta det studien avser” utformades intervjufrågorna genom att ”vända” 
på de påståenden som medarbetarna tagit ställning till i medarbetarenkäten. Till exempel ”Vår 
närmaste chef  är bra på att kommunicera verksamhetens uppdrag och mål” blev till ”Hur gör 
du för att skapa tydlighet när det gäller att kommunicera verksamhetens uppdrag och mål?”. På 
så vis säkrades att chefernas svar speglade det medarbetarbetarna gett sina omdömen på vilket 
styrker studiens validitet. Ambitionen var också att genom att formulera väl genomtänkta frågor 
minimera skevheter som kan uppstå på grund av på grund av tvetydiga frågor.

Det har varit viktigt att försöka minimera de risker för skevheter som kan uppstå i en fallstudie. 
Det har gjorts genom att under datainsamlingen även vara mottaglig för information som inte 
är i enlighet med den egna uppfattningen eller att använda fallstudien för att bekräfta en egen 
uppfattning.  

Ett annat sätt var att skapa så likvärdiga intervjusituationer som möjligt. Genom att använda ett 
intervjumanus genomfördes intervjuerna på likartat sätt och säkrade att alla frågor blev
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besvarade och att alla fick samma information. Målet har också varit att säkra transparens 
och replikerbarhet av studien genom att skapa en tydlig beskrivning av tillvägagångssättet för 
studiens genomförande. 

De fall som studeras i studien är en grupp som valts ut utifrån specifika egenskaper. Urvalet har 
således inte gjorts utifrån principer för slumpmässighet. Frågan om studiens generaliserbarhet 
tas upp under diskussionsavsnittet.

3.7 Informationskällor

3.7.1 Intervju 
I fallstudier är intervjuer bland de viktigaste informationskällorna (Patel & Davidsson, 2011).
Intervjuer ger möjlighet till att få en djupare förståelse för det som studeras eftersom frågorna 
kan anpassas till den som intervjuas under intervjun och ger möjlighet till att få information om 
det som är av direkt betydelse för det som undersöks. En nackdel är att de tar mycket tid i 
anspråk (Björklund & Paulsson, 2012). I en kvalitativ intervju deltar både intervjuare och den 
som intervjuas i samtalet och på så vis är båda medskapare menar Patel och Davidson (2011). 
De skriver att det troligtvis är fördelaktigt att intervjuaren vid en kvalitativ intervju har förkun-
skaper inom studiens område. En kritik mot att använda intervjuer i forskning är att de inte 
anses valida då de är beroende av subjektiva intryck (Kvale & Brinkmann 2009). 

Validering blir avhängigt av intervjuarens förmåga att hela tiden kontrollera, ifrågasätta och 
teoretiskt tolka sina resultat (ibid.).

I den fokuserade intervjun lämnas frihet till den som intervjuas att prata om det som är viktigt 
för personen men ger också en viss struktur som medför att de ämnesområdena intervjun tänkt 
behandla kommer med (Bell, 2006). Fördelarna med den fokuserade intervjun är att ramarna 
och strukturen för intervjuerna utformas innan genomförandet vilket underlättar analysen 
(ibid).

När en intervju genomförs är det viktigt att berätta om syftet med intervjun och att de som 
intervjuas känner att de bidrar till undersökningen (Patel & Davidsson, 2011). Det är också 
viktigt att berätta hur det färdiga intervjuunderlaget kommer att användas och att det behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att det bara är intervjuaren som har tillgång till uppgifterna samt att 
deltagandet är frivilligt (ibid.). Yin (2011) anser att intervjuaren under intervjuns genomförande 
har två uppgifter: Att försöka följa ordningen på frågorna som bestämts i förväg och att formu-
lera frågorna så att skevheter inte uppstår och att målet med intervjun uppnås.

Fördelar med intervjuer är enligt Bell (2006) att det är en metod som är flexibel. Den som 
intervjuar kan uppfatta hur svar avges i form av tonfall och kroppsspråk och följa upp svar med 
följdfrågor och kan utveckla svaren.

En nackdel med intervjuer är att de tar lång tid. I mindre studier finns det därför ofta bara ut-
rymme att genomföra ett fåtal intervjuer (Bell, 2006). Vidare finns risk för skevheter exempelvis 
genom att frågor som ställs är dåligt formulerade eller att en forskare använder fallstudien till 
att bekräfta sin uppfattning eller inte är öppen för motsägelsefull information (Patel & Davids-
son, 2004, Yin, 2007). 
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3.7.2 genomförandet av intervjuer
Intervjuerna genomfördes enligt formen för en fokuserad intervju. Innan intervjuerna genom-
fördes valdes teman ut och frågor formulerades och skrevs ned i ett frågeschema. (Se bilaga A). 
Syftet var att säkra att frågorna svar var valida,  att alla som intervjuades fick samma informa-
tion, att få svar på alla frågor och att underlätta analysen. Under intervjun gavs de intervjuade 
möjlighet att utveckla resonemanget och intervjuaren deltog i samtalet och ställde följdfrågor. 
Ambitionen var att intervjuerna skulle genomföras under samtalsliknande former och på så 
vis skapa en så gynnsam situation som möjligt. Genom att utforma strukturen för intervjun i 
förväg underlättades analysarbetet (Bell, 2006). Tiderna för intervjuerna beräknades till cirka 
en timme.

Valet gjordes att genomföra intervjuerna på de intervjuades arbetsplats. Skälet var att det var 
mest praktiskt och att det också kunde bidra till att skapa en mer avspänd miljö då intervjuerna 
skedde på intervjupersonernas ”hemmaplan”. Intervjuerna genomfördes utifrån det manus 
och de frågeställningar som tagits fram (se bilaga A). Särskild vikt lades vid information utifrån 
gällande forskningsetiska principer. För att kunna ge en så bra återgivning av intervjuerna som 
möjligt spelades de in (Yin 2007). Som inspelningsteknik användes intervjuarens Iphone. 

3.7.3 Dokument som källa för datainsamling
En definition av en källa är ”en skrift som åberopas för en viss uppgift och som utgör grunden 
för denna uppgifts auktoritet” (Torstendahl, 1966 refererad i Bell 2006, s. 125). En källa är ett 
skriftligt nedtecknat material som blir till källmaterial då det används (ibid). Källor kan delas 
upp i primär- och sekundärkällor. Primärkälla eller primärdata är data som samlats in för att 
användas i en aktuell studie. Sekundärdata är uppgifter som har tagits fram för ett annat syfte 
än studien (Björklund & Paulsson, 2012). 

I den här studien används primärdata i form av för studien särskild insamlad data från inter-
vjuer. Sekundärdata används i form av resultat från tidigare insamlad data från enkätundersök-
ningar. 

3.7.4 Dokument för studien
Dokumenten som användes som källa för datainsamling var en medarbetarbetarundersökning 
som genomfördes i Göteborg stad 2012 för samtliga medarbetare och kund- och brukarunder-
sökningar som genomfördes i Göteborgs stad 2012 inom de verksamheter som ingår i studien. 

Uppgifterna från medarbetarundersökningen erhölls från det företag som Göteborg stad anlitar 
för att genomföra medarbetarundersökningen. Uppgifter från de utvalda enheternas kund- och 
brukarundersökningar hämtades från Göteborgs stads intranät. 
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3.8 Etiska överväganden

3.8.1 Anonymitet
Deltagandet i studien har skett under anonymitet. Inga uppgifter används som skulle kunna 
identifiera enskilda chefer eller enheter. Det gäller både intervjuerna och det material som 
samlats in från enkätundersökningar. Alla uttryck som är verksamhetsspecifika har bytts ut till 
neutrala ord. I hanteringen av det insamlade materialet från intervjuer och dokument finns 
inga noteringar om namn på personer eller arbetsplatser. Materialet hanteras enbart av 
författaren och inga uppgifter lämnas ut. Denna information gavs till de som intervjuades vid 
intervjutillfället.

3.8.2 Forskningsetiska principer
De etiska principer som gäller inom vetenskaplig forskning (Bryman, 2011) har beaktats. 
Genom att gå igenom dessa med personerna som intervjuades vid intervjutillfället och då också 
ställt frågan om de anser att de fått den aktuella informationen är bedömningen att de etiska 
principerna följts vilket redovisas här.

- Alla som intervjuades fick information om studiens syfte, om studiens olika moment och om
att deltagandet i studien en är helt frivilligt. På så säkrades informationskravet.

- Alla som intervjuades fick information om rätten att bestämma över sitt medverkande och 
vad det innebär. På så vis säkrades samtyckeskravet.

- Alla som intervjuades fick information om att alla uppgifter från intervjuerna behandlats 
konfidentiellt. På så vis säkrades konfidentalitetskravet.

- Alla som intervjuades fick information om att alla uppgifter från intervjuerna enbart används
för syftet med undersökningen. På så vis säkrades nyttjandekravet.

3.9 Databearbetning

3.9.1 Intervjuer
För att underlätta analysarbetet sammanställes intervjuerna genom en grov strukturering i form 
av teman. 

Enkätfrågorna utgjorde en naturlig indelning i olika ”teman”. Dessa var: skapa tydlighet kring 
mål och uppdrag, kommunicera mål och uppdrag, skapa förståelse för mål och uppdrag, upp-
muntra till delaktighet i arbetet med mål och uppdrag samt följa upp och utvärdera mål och 
uppdrag. Ett tema om återkoppling valdes att lägga till då återkoppling är en avgörande fram-
gångsfaktor när det gäller målarbete i koppling till måluppfyllelse, prestation och resultat (Locke 
& Latham, 1990, Matsson, 2010). 
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Transkibering och sammanställning
1. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant i sin helhet och skapade fem 

intervjusvarsdokument. Ett för varje intervju.
2. Därefter sammanställdes resultatet utifrån varje tema/frågas transkriberingar genom att för

varje transkriberad intervju så sakligt som möjligt hämta relevant information fråga för
fråga. Det skapade slutligen ett dokument med sammanställda svar för respektive tema/fråga
 som ställdes i intervjun.

3. Dokumenten gicks igenom ytterligare en gång för att säkerställa att inget väsentligt skulle
förloras.

4. Under arbetets gång i transkribering och sammanställning av intervjuerna framkom för
varje tema/fråga vissa ord som var frekvent återkommande i de olika intervjuerna. De ord
som förekom tre eller fler gånger skrevs ner och sammanställdes. I resultatet redovisas dessa
ord som nyckelord.  

5. Under sammanställningen valdes ett antal citat ut från intervjuerna som bedömdes belysa
svaren på temat/frågan på ett uttrycksfullt sätt. Dessa citat inleder resultatredovisningen för
varje fråga.

6. Under analysprocessen lästes texterna från transkriberingen fler gånger. 

3.9.2 Dokument:
1. De studerade enheternas resultat från medarbetarundersökningen avseende svarsvärde på

målfrågor, nöjd medarbetarindex, NMI och hållbart medarbetarengagemang, HME 
sammanställdes i en tabell.

2. I de fall det fanns resultat i form av nöjd kund-/brukarindex, KMI för de för studien utvalda 
enheterna sammanställdes även de i tabellen. 
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4. Resultat och analys
Här presenteras resultat och analys av studiens insamlade material. Avsnittet inleds med en presentation av 
studieobjektet.

4.1 Presentation av studieobjekt
Studien genomförs i samarbete med med stadsledningskontoret i Göteborgs stad. Nedan följer 
en presentation av Göteborgs stads organisation följt av en beskrivning av målstyrningen i 
Göteborgs stad och om medarbetarbetarundersökning och kund-/brukarundersökningar.

4.1.1 göteborgs stads organisation 
Göteborg är Sveriges näst största stad med drygt en halv miljon invånare. Göteborgs Stad 
består av stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag. Totalt har staden en omsättning 
på 34 miljarder kronor och antalet anställda är drygt 49 000. 
Under mandatperioden 2010-2014 är det Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 
som bildar majoritet i kommunfullmäktige och därmed ansvarar för styrningen av staden
(www.goteborg.se). 

                         Figur 12. Göteborg stads organisation (Fritt illustrerat från www.goteborg.se)
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Trafiknämnden

Kultur

göteborgs 
Stadsteater AB

Trafik

göteborgs gatu AB
göteborgs Spårvagnar AB

Kultur

Kulturnämnden

Miljö

Miljö- och klimatnämnden

Fritid

liseberg AB
got Event AB
göteborgsregionens
Fritids- hamnar AB,
grEFAB

Näringsliv

göteborgs Hamn AB
göteborg & co
Kommunintressent AB
Brg, Business region
göteborg ABFritid

Idrotts- och föreningsnämn-
den
Park- och naturnämnden

Övriga nämnder

Arkivnämnden
Nämnden för konsument 
och medborgarservice
Nämnden för Intraservice
Social resursnämnd

Fast. och bostäder

Hantverks- & Industrihus
i göteborg AB, HIgAB
älvstranden utveckl. AB
AB Kärra centrum
Boplats göteborg AB
Förvalt. AB Framtiden

Övriga bolag

göteborgs Kommunala
Förvaltnings AB
Försäkrings AB göta lejon
Kommunleasing i gbg AB
göteborgs Stads
upphandlings AB

Mark och boende

Byggnadsnämnden
Fastighetsnämnden
lokalnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen,
delegationer,
Stadsledningskontoret

valberedning

Stadsrevisionen

valnämnden

Nämnder             Bolag
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Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i Göteborg stad. Kommunstyrelsen leder 
och samordnar verksamheterna. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning som 
bistår kommunstyrelsen att utföra sina arbetsuppgifter (www.goteborg.se).

De tio stadsdelsförvaltningarna utför tjänster inom verksamheter som bibliotek, förskola, grund-
skola, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade 
och äldre. Varje stadsdelsförvaltning ansvarar själv för driften av exempelvis stadsdelens bibliotek, 
förskolor, äldreboenden (www.goteborg.se).

Stadens fackförvaltningar ger service framför allt inom områden som teknisk försörjning, trafik, 
fritid, miljö, fastigheter/bostäder, kultur och utbildning. Det finns 20 fackförvaltningar. 
Kommunen äger flera bolag och har direkt och indirekt intressen i ett antal hel- eller delägda 
bolag som tillhandahåller bland annat kulturupplevelser (www.goteborg.se).

4.1.2 Målstyrning – göteborg stad
Budgeten är Göteborg stads övergripande och överordnade styrdokument för styrning och led-
ning av alla nämnder och bolagsstyrelser. Utifrån gällande lagstiftning och ekonomiska ramar 
anges i budgetdokumentet de mål och inriktningar som prioriterats och beslutats av kommun-
fullmäktige. De prioriterade målen bryts ned av nämnder och styrelser till SMARTA mål (spe-
cifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade) för att sedan omsättas i 
praktiken. De prioriterade målen följs upp och strategier och arbetssätt som anges i inriktning-
arna ska bidra till att de prioriterade målen uppnås (Budget, 2014).

Med utgångspunkt i det övergripande budgetdokumentet har varje nämnd och styrelse i upp-
drag att besluta om inriktningsdokument för den egna budgeten eller affärsplanen. Det innebär 
att de övergripande prioriterade målen och inriktningarna omsätts och anpassas till den egna 
verksamheten i syfte att utifrån ett helhetsperspektiv bidra till hela stadens bästa. Utöver de 
övergripande målen formulerar nämnder och styrelser mål utifrån den egna verksamhetens 
behov (Budget, 2014).

4.1.3 Medarbetarenkäter och kund-/brukarenkäter 
Göteborgs Stad har regelbundet genomfört medarbetar och kund-/brukarenkäter under mer 
än tio års tid som en del av kvalitetsarbetet. För att kunna jämföra resultat och möjliggöra 
jämförelser över tid används index som består av ett antal sammanvägda frågor. Nöjd medarbe-
tarindex (NMI) består av tre sammanvägda frågor och nöjd kund- och brukarindex (KNI) av tre 
sammanvägda frågor. Göteborg stad är en av de kommuner som också mäter hållbart med-
arbetarengagemang (HME). HME består av nio sammanvägda frågor.  Frågorna som ingår i 
olika indexen redovisas i bilaga B.



4.1.4 Beskrivning av urvalsgruppen för intervjuerna
Av de chefer som intervjuades var fyra kvinnor och en man. En chef  hade varit chef  i cirka tre 
år. De övriga hade över tio års erfarenhet. Chefernas medarbetargrupper var ungefär lika stora 
med runt 25 medarbetare. Fyra av cheferna var nära sin verksamhet i det dagliga arbetet och 
hade liknande förutsättningar att bedriva sitt ledarskap. Den femte chefen hade inte samma 
förutsättningar att leda eller vara tillgänglig för medarbetarna i det dagliga arbetet då verksam-
heten bedrevs hemma hos kunder/brukare.  

4.2 Sammanställning av intervjuresultat
Intervjuerna besvarar studiens första frågeställning ”Vilka faktorer ligger bakom medarbetarnas höga 
omdömen av chefernas sätt att arbeta med verksamheternas uppdrag och mål?” 

Här presenteras det sammanställda resultatet och analysen från intervjuerna. Resultat och 
analys presenteras fråga för fråga. Det är sex frågor totalt. Den sista frågan om återkoppling 
har lagts till i studien och finns inte med bland de påståenden som besvarades av medarbetarna 
i enkäten. 

Varje fråga inleds med ett antal citat. Tanken är att ge läsaren en mer levande bild av vad som 
framkom i intervjuerna. Efter citaten presenteras ett antal nyckelord som visar på ord och 
uttryck som frekvent återkom under intervjuerna när frågan besvarades. Dessa nyckelord visar 
på faktorer som framkommit är väsentliga för frågeområdet. Efter nyckelorden följer resultat-
redovisningen och därefter en avslutande analysdel. 

Fiskbensdiagrammet i figur 13 nedan visar en sammanställning över de nyckelord – faktorer 
som framkom som väsentliga för respektive frågeområde.

  

                       
                          Figur 13. Sammanställning av nyckelord per frågeområde - frågeställning 1. 
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                    Mötesforum 
                                                 Närvarande 
                    Ständigt                                
                                          uppföljning
       Strukturer

                                                      Tillsammans
                               team
                                              Engagerad
                   Kvalitet

Faktorer
bakom medarbetarnas

omdömen

uPPFÖljNINg FÖrSTåElSE TyDlIgHET

åTErKOPPlINg DElAKTIgHET KOMMuNIKATION

Struktur
                         ”hela tiden”
            APt
                                  Nulägesanalys
               Analys
                                         utvärdera
                 utveckla

     Kommunicera 
                                           Förklara varför
             Mötesforum 
                                                  Sammanhang
                               Helhet                                       

grunduppdraget
                                          gemensamt
    APT, mötesforum
                                                  Förklara varför
                   Kommunicera
                                                         Brukare/kunder
            Helhet/sammanhang

                                                     ”I vardagen”
               Mötesforum
                                             APt
Medarbetarsamtal
                                      Förståelse
               Ofta



Fråga 1. 
Hur gör du för att skapa tydlighet kring uppdrag och verksamhetens mål?

Chefernas egna ord:

”Tydlighet innebär att alla förstår vad vårt uppdrag är och att alla har en gemensam tolkning av uppdraget – 
Det är viktigt att man går många varv även kring de filosofiska frågorna”

”Det är lätt att vara chef  i vår verksamhet för våra mål är så tydliga” 

”Vi har en bild en karta över alla våra uppdrag”

”Vi har en bild över alla målen som vi har med oss på alla möten när vi planerar och diskuterar”

”Jag ser att de fått en förståelse för helheten – ser hur allt hänger ihop”

”Sammanhang är otroligt viktigt”

”Avdelningen har sin planering där målen finns och vi skriver hur vi jobbar och där vi följer upp målen och 
utvärderar och hur man ska gå vidare – och då blir målen tydliga”

”Viktigt att våga ta diskussioner – att inte vika undan som chef ”

”Vi är ett team – vi ska åt samma håll tillsammans”

Nyckelord: grunduppdraget, gemensamt, tillsammans, vi, förståelse för uppdraget, arbetsplat-
sträffar (APT), mötesforum*, helhet, sammanhang, förklara varför, kommunicera, kunder-/
brukare 
*Möten där verksamhetsfrågor diskuteras, planeringsmöten m.m.

Gemensamt för chefsgruppen är att de har skapat mötesforum för att löpande diskutera verk-
samhetens uppdrag och mål. De betonar att uppdraget och målen är en gemensam uppgift som 
chefer och medarbetare tillsammans har ansvar för. Orden vi, och tillsammans är återkommande. 
Alla cheferna uttrycker också vikten av sammanhang, att sätta uppdraget i en större helhet. 
En chef  nämner exempelvis enheten i förhållande till kommunen och vidare till övergripande 
styrdokument.  

De säger också att det är viktigt att målen i sig är tydliga och framhåller betydelsen av att sam-
tala om mål och uppdrag för att skapa tydlighet och en gemensam bild av målen. De säger att 
det är viktigt att alla vet vad man gör och varför och för vem man gör det. De framhåller också 
vikten av att ständigt prata om, och ”ha med sig”, uppdraget och målen och de använder bilder 
och kartor över verksamhetens uppdrag och mål som underlag i diskussionerna för att göra 
uppdraget tydligt och synligt.

Analys
Målbilden ska vara tydlig för medarbetarna så att de har en gemensam bild av vad som ska 
åstadkommas (Ljung, Hagberg & Danielsson, 2004) och det är viktigt att alla som är berörda av 
målen vet att de menar samma sak och vad målen ska användas till (Kylén, 2002). Av resultatet 
framgår att cheferna är väl medvetna om vikten av att skapa tydlighet för verksamheten mål 
och uppdrag och om vad som konkret behöver göras för att skapa en tydlig gemensam målbild 
bland annat genom att använda bilder och kartor över uppdrag och mål. 
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Cheferna skapar gemensamma målbilder genom att prata om dem i det dagliga arbetet 
(Senge, 1995). I och med att cheferna skapar tydlighet kring uppdrag och mål skapas förut-
sättning för att arbetsinsatserna blir effektiva och att frustration undviks (Ljung, Hagberg & 
Danielsson (2004). Det innebär också att arbetsgruppen har förutsättningar att prestera på hög 
nivå (Wheelan, 2013). Resultatet visar också att cheferna skapar tydlighet genom att sätta 
verksamhetens uppdrag och mål i ett sammanhang vilket enligt Senge (1990) är en viktig faktor 
för att undvika suboptimering inom en organisation eller system och för att skapa förståelse för 
vad som behövs för att bli framgångsrik.

Fråga 2. 
Hur gör du för att kommunicera kring verksamhetens uppdrag och mål?

Chefernas egna ord:

”Jag tycker att vi jämt pratar om mål”

”Jag tycker vi kommunicerar målen väldigt ofta”

”Det är en systematisk utveckling- vi kommunicerar hela tiden”

”Målen är med oss i vardagen så naturligt så på något sätt blir det svårt att förklara nu”

”Vi kommunicerar med våra kunder/brukare om vad de har för önskemål och hur vi ska göra och sedan 
följer vi upp det”

Nyckelord: mötesforum*, närvarande, ständigt, uppföljning, strukturer
* Möten där verksamhetsfrågor diskuteras, planeringsmöten m.m.

De intervjuade cheferna har skapat fasta forum för att prata om verksamhetens uppdrag och 
mål. Genom att vara tillgängliga för sina medarbetare skapar de också möjlighet att bolla olika 
frågor när behov uppstår. De har också skapat ett arbetssätt för att löpande prata verksamhets-
frågor och kommunicera målen så att det utgör en integrerad del av det dagliga arbetet. Målen 
kommuniceras i samband med att målen utformas, vid planering och uppföljningar. Arbetsplat-
sträffarna används som forum för det. Betydelsen av att ständigt kommunicera gick som en röd 
tråd genom alla intervjuer och intervjufrågor. 

Analys
Av resultatet framkommer att cheferna har skapat strukturer som möjliggör att kommunicera 
målen både i fasta forum och spontant och har på så vis skapat strukturer som underlättar 
kommunikationen vilket enligt Wheelan (2013) är viktigt när det gäller att skapa effektiva team. 
Genom att cheferna ständigt kommunicerar kring verksamhetens uppdrag och mål säkrar de 
att medarbetarna i den dagliga verksamheten fattar beslut och handlar i enlighet med verksam-
hetens mål (Johnsén & Thorsvik, 2003). Resultatet visar att cheferna har förmågan att kommu-
nicera verksamhetens mål och på så vis främjas medarbetarnas motivation enligt Johnsén och 
Möller (2003). Av intervjuerna framkom att cheferna använder arbetsplatsträffarna som forum 
för att regelbundet träffas och prata om verksamheten och verksamhetens målsättningar. Vilket 
är i enlighet med vad Elofsson (1977) skriver är ”målstyrningens grundläggande element”. 
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Fråga 3. 
Hur gör du för att ge information till medarbetarna för att skapa förståelse för verksamhe-
tens uppdrag och mål?

Chefernas egna ord:

”Plötsligt förstår medarbetarna varför ett beslut är fattat och då blir det en större acceptans” 

”Som man förstår sitt uppdrag så genomför man det”

”I medarbetarsamtalen kan jag se om medarbetarna har förstått sitt uppdrag och stötta dem i det”

”Viktigt att träna sig på att sätt ord på varför man gör vissa saker - har haft studiedagar för att träna på det”

”Viktigt att prata om varför vi gör det vi gör”

”Att ta sig tid att diskutera mycket, exempelvis värderingar”

”Det är viktigt att förstå sammanhanget – enheten i förhållande till kommunen”

Nyckelord: kommunicera, förklara varför, mötesforum*, sammanhang, helhet
* Möten där verksamhetsfrågor diskuteras, planeringsmöten m.m.

Hela chefsgruppen var enig om betydelsen av att medarbetarna förstår sitt uppdrag och 
målen för verksamheten och att det sätts i ett större sammanhang. Att de ser sig själva i ett 
större system och som en chef  uttryckte det ”enheten i förhållande till kommunen och till de 
övergripande mål de som staten sätter”. Chefsgruppen skapar förståelse för uppdrag och mål 
via de forum som de skapat för att diskutera verksamhetsfrågor. Genom att ständigt samtala om 
mål och uppdrag försäkrar de sig om att medarbetarna har förståelse för uppdraget och att de 
kan sätta egna ord på det. Medarbetarsamtalet är ett forum som används men också i situationer 
som uppstår i det dagliga arbetet märker cheferna om medarbetarna har förståelse för sitt 
uppdrag och har då möjlighet att ge direkt återkoppling i de situationer som uppstår. 

Analys
Resultatet visar att cheferna lägger stor vikt vid att säkerställa att medarbetarna förstår sitt 
uppdrag och verksamhetens mål vilket utgör grunden för målarbete enligt Ljung, Hagberg och 
Danielsson (2003). Genom att cheferna skapar förståelse för uppdrag och mål ger de medarbe-
tarna förutsättningar att ta ansvar (Salancik, 1977 i Bergman & Klefsjö, 2008 ). Angelöw (2010) 
menar att förståelse för målen skapas när medarbetarna är med i processen vilket framkommit i 
resultatet (se fråga 4) att medarbetarna är. Då cheferna är noga med att se till att medarbetarna 
förstår sitt uppdrag och verksamhetens mål skapar det förutsättningar som behövs för att 
förverkliga målen enligt Collins (2002). Vidare är det viktigaste själva förståelsen för vad man 
gör mer avgörande än själva formuleringen exempelvis av en vision (ibid). 
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Fråga 4. 
Hur gör du för att uppmuntra medarbetarna till delaktighet i arbetet med uppdrag och mål?

Chefernas egna ord:

”Det är en stor hjärtefråga för mig. Man kommer ingenstans om man inte har delaktiga medarbetare”

”Ju mer delaktighet och inflytande medarbetarna får – ju mer rullar snöbollen – det blir ett självspelande piano.
Och då får jag mer tid att utveckla mig själv.” 

”Diskuterar vad vi vill ha för mål – vilka lokala mål vill vi ha och vad vi vill sätta extra fokus på”

”Som chef  vill jag att medarbetarna ska göra verksamheten till sin egen – och på så vis känna sig delaktiga”

”När jag skrivit delårsrapporten så får medarbetarna se den och då hoppas jag att de känner igen sig. 
Sedan när de läst den så diskuterar vi den”

”Medarbetarna kommer med idéer – och jag snappar upp dem”

”Det blir ofta bra diskussioner när medarbetarna tar upp frågor om verksamheten som är viktiga för dem”

”Det finns de medarbetare som kan vissa områden bättre än jag och vissa områden kan jag bättre. Vi hjälps åt.”

Nyckelord: Tillsammans, team, engagerad, kvalitet

Medarbetarna är delaktiga i allt målarbete, när målen sätts och vid olika tillfällen för uppfölj-
ning samt i det löpande arbetet och det finns en tydlig medvetenhet om värdet av det. Exempel-
vis tar de aktivt del av och diskuterar delårsrapporter och får i ansvar att skriva vissa moment 
i återrapporteringen. Cheferna uttrycker också att de förväntar sig ett deltagande från sina 
medarbetare och att det är ett gemensamt ansvar att skapa delaktighet. Av intervjuerna fram-
kommer att medarbetarnas delaktighet är central i allt arbete som görs och att cheferna ser 
medarbetarnas delaktighet som en avgörande framgångsfaktor för att driva verksamheten på ett 
framgångsrikt sätt.

Analys
Resultatet visar att cheferna uppmuntrar till delaktighet i utformning av målen vilket påverkar 
förståelse för målen och ökar motivationen att arbeta med målen (Angelöw, 2010). I intervju-
erna framgår att cheferna uppmuntrar till delaktighet i målarbetet genom att involvera med-
arbetarna och göra dem aktivt delaktiga genom att de får ansvar för olika delar i målarbetet 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Enligt Thylefors (2007) är det ett sätt att arbeta framgångsrikt med 
mål. Cheferna ser verksamhetens uppdrag och mål som ett gemensamt ansvar vilket är 
kännetecknande för högpresterande team (Ketzenbach & Smith, 1993, Wheelan, 2013) och 
därigenom skapar cheferna förutsättningar för arbetsgruppen att prestera på hög nivå. 

Forskningsresultaten skiljer sig åt huruvida medarbetarnas delaktighet i själva målsättningen 
påverkar deras prestationer (Kaufmann & Kaufmann, 2011). En avgörande förutsättning för att 
lyckas i målarbetet att dock att målen är accepterade av medarbetarna (Mattsson, 2011, 
Latham & Locke, 1990, 2002). Av det framgår att chefernas sätt att involvera och förvänta sig 
deltagande från sina medarbetare har en gynnsam påverkan för verksamheten och att de 
genom sitt sätt att arbeta bidrar till acceptans för verksamhetens mål. 
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Fråga 5. 
Hur gör du när du följer upp och utvärderar verksamhetens mål?

Chefernas egna ord:

”Strukturer och kulturer möjliggör målarbetet”

”Jag tror inte vi går och tänker målarbete – det gör vi inte- utan vi jobbar i det uppdrag vi har och hela tiden
utvecklar och förbättrar”

”Vi utgår från en nulägesanalys – tar fram strategier och metoder för hur vi ska lyckas. Sedan följer vi upp hur
det har gått”

”Vi analyserar resultatet – drar slutsatser av det och tar fram åtgärder för det fortsatta utvecklingsarbetet”

”Måste följa med medarbetarna på resan – vara med i processen - leda rätt”

”Vi har utarbetat analysfrågor för att utveckla analysarbetet”

”Vi utgår från nuläget – sätter mål - hittar metoder”

”Jag vill att medarbetarna ska tycka att det är roligt att utvärdera”

”Viktigt att hålla det man bestämt och göra det levande”

”När vi utvärderar läser vi varandras utvärderingar och är varandras kritiska vänner. T.ex. hur tänkte ni när ni
gjorde så, hur har ni lyckats med er måluppfyllelse medans vi inte har det.”

Nyckelord: Struktur, ”hela tiden”, arbetsplatsträffar (APT), nulägesanalys, analys, utvärdera, 
utveckla

Av intervjuerna framgår att det finns en tydlig grundstruktur för arbetet med uppföljning och 
utvärdering. Cheferna följer upp och utvärderar genom att använda fasta forum och medarbe-
tarna bjuds in och förväntas vara delaktiga i målarbetet. I uppföljningen som sker i samband 
med delårsrapporteringar och årsredovisning används APT som forum. Uppföljning och ut-
värdering sker också genom veckovisa uppföljningar och en del använder reflektion som ett sätt 
att löpande följa upp och utvärdera hur arbetet fortskrider och utvecklas. Som cheferna beskri-
ver uppföljningen utgör den en naturlig del i det arbetet. Arbetet med uppföljningen beskrivs 
med stort engagemang och en positiv känsla. En chef  beskriver det ungefär så här: 
Vi bestämmer vad vi ska göra och hur vi ska göra - sedan gör vi – och följer upp hur det går på 
våra veckomöten - sedan utvärderar vi och förändrar om det behövs – fortsätter att utveckla - 
och går vidare med nya mål.

Analys
Av resultatet framgår att cheferna följer upp vad som gjorts med koppling till mål och uppdrag 
och tar tillvara erfarenheterna och låter dem ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet 
(Johnsén & Möller, 2003). I flera av citaten nämns utveckling som en direkt koppling till uppfölj-
ningsarbetet. Utveckling var i övrigt ett återkommande tema i intervjuerna som helhet. 

Det framgår också av resultatet att cheferna följer upp målen kontinuerligt och löpande går 
tillbaka till målen för att förvissa sig om att de är vägledande för verksamheten vilket enligt 
Ljungberg och Larsson (2003) är viktigt. Vidare menar Ljungberg och Larsson (2003) att upp-
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följningen av målen behöver integreras i allt arbete som sker vilket också framgår att cheferna 
gör. En chef  uttrycker detta då hon säger att ”målen är med så naturligt i vardagen”.  
Till exempel används framtagna bilder/målkartor över verksamhetens uppdrag och mål som 
används som underlag för målarbetet. 

Fråga 6. 
”Hur gör du gör du för att ge återkoppling till medarbetarna i målarbetet?”

Chefernas egna ord:

”Jag försöker ge återkoppling så ofta jag kan genom att vara ute i verksamheten”

”Det är inte svårt - det är lätt att ge återkoppling. Jag kan säga: du är en klippa!
”De är så pålitliga! När jag tänker på det blir jag alldeles rörd – De är så fantastiska!”

”Det är viktigt att man har en teori, en tanke om varför man tycker det är fel. Medarbetarna får inte ges 
skuldkänslor, de måste förstå varför” (Om att ge negativ återkoppling)

”De måste också veta när det inte fungerar – och då säger jag ifrån”

”Det måste vara så att elogen att det goda öga tittar på dig måste vara i relation till att när det är något, 
så tar jag tag i det och säger nej.- Jag har gränser också.”

”Jag ger även negativ återkoppling. Har lagt grunden för att det går”

”Det är också viktigt att tala om varför något är bra inte bara att det är bra”

”Viktigt att man har en teori en tanke om varför man tycker någon gör fel” 

Nyckelord: i vardagen, mötesforum, arbetsplatsträffar (APT), medarbetarsamtal, förståelse, ofta
* Möten där verksamhetsfrågor diskuteras, planeringsmöten m.m.

Alla chefer är eniga om att återkoppling är viktigt i målarbetet. Alla nämner medarbetarsam-
talet som ett forum för att ge återkoppling och där de ger återkoppling i mer strukturerad och 
genomtänkt form. Alla chefer uppgav att de ofta när tillfälle ges ger återkoppling till medarbe-
tarna och att det sker i samband med de situationer som uppstår i vardagen och i mötesforum-
en. Flera sa att de försökte ge snabb återkoppling och var tydliga med att de också gav negativ 
återkoppling då det behövdes men att det då var viktigt att förklara sina argument. De menade 
att negativ återkoppling var lika viktig som positiv återkoppling och vid ett par tillfällen sas att 
det är när man också ger negativ återkoppling som den positiva återkopplingen får ett värde. 
Återkoppling är ett viktigt verktyg för att ”leda rätt” ansåg de genom att exempelvis säga ”jag 
såg hur du bemötte brukaren där – vad bra du gjorde det”.
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Analys
Återkopplingens betydelse för ett framgångsrikt målarbete styrks av forskningen bland annat 
genom Latham och Locke (1990) som visade att tydlig återkoppling leder till bättre prestatio-
ner än när återkoppling inte ges och Neubert (1998) som visade att återkoppling är en viktig 
förutsättning för ett framgångsrikt målarbete och fann att prestationsnivån ökade kraftigt då 
återkoppling gavs. Resultatet av intervjuerna visar att cheferna är noga med att ge både positiv 
och negativ återkoppling och att det är en självklar del i deras arbetssätt att leda verksamheten. 
Chefernas sätt att ge återkoppling ger bra förutsättning för medarbetarna att prestera på hög 
nivå. Vilket även är i linje med Hackmans och Oldhams motivationsmodell (refererad i Jacob-
sen & Thorsvik, 2007, s. 276) där återkopplingen är en väsentlig faktor som bidrar till medarbe-
tares motivationskraft och prestation. 

4.3 råd till ny chef 
En fråga som ställdes under intervjun var vilka råd de intervjuade skulle ge en ny chef  för att 
hen skulle lyckas med målarbetet. Här redovisas i ”rangordning” en sammanställning av deras 
råd.

Sammanfattning i ”rangordning” av chefernas råd: 
1. Kommunicera - lyssna och prata med medarbetarna, lyssna av kulturen, prata 

verksamhetsfrågor, ha forum för det, prata utveckling.
2. Se till helheten - ha helhetsperspektiv med sikte på vart man ska.
3. Skapa ett strukturerat arbetssätt - tydliga mål och krav. 
4. Skapa en kultur där alla hjälps åt.
5. Skapa förutsättningar för medarbetarna - ”jag finns för er ni ska finnas för våra brukare”.
6. Var medveten om att förändringsarbete är en process som tar tid – hitta balansen inte för fort

men inte heller för långsamt.
7. Att som chef  behålla sin egen ångest för sig själv, att ha en ödmjuk inställning, att hitta sätt

för att själv hämta kraft och få möjlighet att bolla frågor.

Kommentar:
Chefernas råd speglade väl vad de betonade i övrigt under intervjuerna. Särskilt betonades 
vikten av att kommunicera, att ha ett helhetsperspektiv och ett strukturerat arbetssätt. Faktorer 
som även framkom i övrigt under intervjuerna.

4.4 Övriga faktorer
Utöver de faktorer som visade sig ligga bakom medarbetarnas omdömen visar resultatet ett 
antal faktorer som blev särskilt framträdande när cheferna beskrev hur de arbetade. De hade 
ett stort engagemang för verksamhet och medarbetare som visade sig genom både kroppsspråk 
och verbala uttryck. Ett exempel är en chef  som talar om sina medarbetare ”de är så duktiga 
och underbara” och då får tårar i ögonen.   
Det framkom vidare att de hade ett tydligt fokus på sina kunder/brukare och sa ofta ”de vi är 
till för”. De fokuserade också på medarbetarna bland annat genom att skapa så bra förutsätt-
ningar som möjligt för medarbetarna att göra ett bra arbete. 

Vad som också var framträdande var att de var mycket utvecklingsorienterade. Det visade sig 
genom att de uttryckte vilja och lust att driva verksamhetens framåt och utvecklingsarbetet var 
integrerat i det löpande arbetet.  De hade en tydlig riktning i vart de ville med verksamheten. 
En chef  sa: ”Jag träffar ibland kollegor som inte verkar tänka framåt. Det är konstigt. Det är 
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som om de bara gör, de bara arbetar på utan att tänka på vart de ska.”De skapade förutsätt-
ningar för delaktighet, inte bara i målarbetet, utan i alla delar av arbetet. 

Centralt var också att de kommunicerade! En ständig dialog om verksamhet och med medar-
betare genom att vara tillgängliga och informera. Och visade på förmåga till systemtänkande 
genom att de satte sin verksamhet och sitt uppdrag i en större helhet. Både när det gällde i 
förhållande till stadsdelen, till Göteborg stad men även skolverket och regeringen. De pratade 
om att se sin del i ett sammanhang. 

Analys
Av resultatet framgick att cheferna visade på ett stort engagemang för verksamhet och med-
arbetare vilket Bergman och Klefsjö (2007) menar är grundläggande för att skapa en kultur 
som gynnar en offensiv kvalitetsutveckling. Chefernas sätt att skapa förutsättningar för delak-
tighet och deras fokus på verksamhetens kunder/brukare och medarbetare är också i enlighet 
med vad som är grundläggande för offensiv kvalitetsutveckling (Bergman och Klefsjö, 2007, 
Oakland, 2011). Det innebär att chefernas arbetssätt utgör bra förutsättningar för att bedriva 
ett offensivt kvalitetsarbete. 

Det framkom vidare att cheferna var mycket utvecklingsorienterade och Ljung, Hagberg och 
Danielsson (2004) skriver att de som har fokus på utveckling och förbättring är framtidens vin-
nare. Resultatet visade även att cheferna har integrerat utvecklingsarbetet i den löpande verk-
samheten som Thylefors (2007), Ljung, Dahlberg och Danielsson (2004) menar är ett 
framgångsrikt sätt att arbeta med mål och utveckling.

Resultatet visade att chefernas arbetssätt är i linje med vad som skapar ett effektivt teamarbete 
(Wheelan, 2013) vilket ger förutsättningar för bra prestationer och verksamhet. Det framgick 
också att cheferna hade förmåga att sätta verksamhet och uppdrag i ett större sammanhang 
som enligt Senge (1995) är en viktig faktor för att undvika suboptimering och för att skapa f
örståelse för vad som behövs för att bli framgångsrik.

Enligt principer för målstyrning ska medarbetarbetarna vara delaktiga i målformuleringspro-
cessen (Rombach, 1991) vilket cheferna beskrev att medarbetarna var.  Rodger och Hunter 
(1991) menar att bra ledning inom målstyrning utmärks av delaktighet i beslutsfattande, formu-
lering av mål och återkoppling vilket också speglar chefernas arbetssätt. Av resultatet framgår 
att cheferna använder arbetsplatsträffarna som forum för att diskutera verksamhetsfrågor och 
mål. Arbetsplatsträffarna beskrivs av Elofsson (1997) som ”målstyrningens grundläggande 
element.
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4.5 Sammanställning av enkätresultat 
Sammanställningen av enkätresultaten besvarar studiens andra frågeställning: Har enheter med 
höga svarsvärden på målfrågor även höga värden på nöjdmedarbetarindex (NMI), hållbart medarbetarengage-
mang, (HME) och nöjd kund/brukarindex (NKI)?   

Här presenteras resultat och analys av material som inhämtats från tidigare genomförda 
enkätundersökningar. Sammanställningen i tabellen (se figur 14) innehåller de för studien 
utvalda enheters resultat på målmedelvärden, nöjd medarbetarindex, hållbart medarbetarenga-
gemang och nöjd kund- och brukarindex samt motsvarande resultatvärden för Göteborg stad i 
helhet. Värden för nöjd kund-/brukarindex redovisas för de sex enheter där det fanns resultat 
kopplade till enheterna. 

     

                                

                        Figur 14 Resultatsammanställning av målmedelvärden, HME, NMI och KNI 
                                                           

Av resultatet i tabellen framgår att de tio utvalda enheterna som har höga målmedelvärden 
även genomgående har höga värden på samtliga indexvärden. Svarsfrekvensen för enheterna i 
medarbetarundersökningen varierar mellan 64 och 100 procent. Svarsfrekvensen när det gäller 
kund- och brukarundersökningarna mellan 53 och 69 procent utom för en enhet där svarsfrek-
vensen endast var 37 procent. 

Analys
Resultatet visar att de enheter som har höga målmedelvärden även har höga värden på hållbart 
medarbetarengagemang, nöjdmedarbetarindex och nöjd kund-/brukarindex vilket är i linje 
med Locke och Lathams (1990, 2002) forskning som visar att målen påverkar individers och 
gruppers motivation och prestationer. Bergman & Klefsjö (2007) skriver att det finns ett tydligt 
samband mellan nöjda medarbetare (interna kunder) och nöjda brukare (externa kunder) vilket 
även studiens resultat indikerar. 
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4.6 cheferna om målarbetets påverkan på medarbetares och 
kunders- och brukares nöjdhet

Chefernas egna ord:

”Ja målen handlar ju om det medarbetarna gör – hur de bemöter våra brukare/kunder – att man gör skillnad,
det är målen”

”Det vi gör ska vara synligt för brukarna/kunderna”

Cheferna svarade också hur de trodde att målarbetet påverkar medarbetarnas nöjdhet och 
engagemang, medarbetarnas prestationer och resultat samt eventuell koppling till kund/brukar-
nöjdhet. Alla chefer var eniga om att målarbetet påverkar både medarbetares engagemang och 
nöjdhet samt att målarbetet påverkar medarbetarnas prestationer och resultat och därigenom 
även kund-/brukarnöjdheten. En chef  beskrev en situation där hon fått ta över en verksamhet 
som inte hade så bra resultat. Hon sa att medarbetarna var duktiga men verksamheten saknade 
riktning och mål. ”Det var som att krocka med varandra hela tiden man kom ingenstans”. Med 
mål blir det en tydlig riktning som påverkar prestation och resultat (Locke & Latham, 2002 ). 
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5. Slutsatser 
I följande avsnitt redovisas slutsatserna från analysen av data som insamlats för studien. Avsnittet avslutas med 
rekommendationer. 

Studiens syfte har varit att bidra med ökad kunskap om hur chefer, som fått höga omdömen i 
att arbeta med mål gör när de tillämpar verksamhetens uppdrag och mål samt undersöka hur 
det påverkar den interna och externa kundnöjdheten.

5.1 Frågeställning 1
Vilka faktorer ligger bakom de höga omdömena av chefernas sätt att arbeta med verksamheternas uppdrag och 
mål? 

Slutsatsen är att cheferna som intervjuats inom alla områden som medarbetarna bedömt visar 
på kunskaper och förmågor som bidragit till att de lyckats skapa ett framgångsrikt sätt att arbeta 
med verksamhetens uppdrag och mål. Medarbetarnas höga omdömen och det som framkommit i 
studien stämmer överens. 

Faktorer som förklarar chefernas höga omdömen:

- De lägger stor vikt vid att skapa tydlighet för verksamheten mål och uppdrag och sätter 
verksamheten uppdrag och mål i ett sammanhang.

- De kommunicerar löpande verksamhetens uppdrag och mål och har skapat strukturer som 
möjliggör att kommunicera uppdrag och mål såväl spontant som i fasta forum. 

- De säkerställer att medarbetarna har förståelse för sitt uppdrag och verksamhetens mål genom
att löpande kommunicera mål och uppdrag och ge återkoppling.

- De involverar medarbetarna och gör dem aktivt delaktiga genom att de får ansvar för olika
delar i målarbetet.  

- De har skapat arbetssätt för att följa upp och utvärdera verksamhetens mål genom att 
integrera uppföljningen den löpande verksamheten. De tar tillvara på erfarenheterna och låter
dem ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. 

- De är noga med att ge medarbetarna både positiv och negativ återkoppling. Att ge 
återkoppling är en naturlig del i deras sätt att leda verksamheten.

5.2 Frågeställning 2
Har enheter med höga svarsvärden på målfrågor även höga värden på nöjdmedarbetarindex (NMI), hållbart 
medarbetarengagemang, (HME) och nöjd kund/brukarindex (NKI)?  

Studien visar att samtliga tio enheter som ingick i urvalet för studien även hade höga svarsvär-
den på nöjd medarbetarindex, hållbart medarbetarengagemang och nöjd kund/brukarindex. 
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5.3 Övrigt 
Utöver de faktorer som redan beskrivits framkom vissa gemensamma faktorer som särskilt 
framträdande i chefernas sätt att arbeta: de visade stort engagemang för verksamhet och med-
arbetare, hade ett tydligt fokus på kunder/brukare, de hade stort fokus på utveckling, de ska-
pade förutsättningar för delaktighet och betonade vikten av kommunikation samt visade på 
förmåga till systemtänkande. Det framgick också att de integrerat målarbetet och utvecklings-/
förbättringsarbetet i den löpande verksamheten.

Slutsatsen görs att chefernas arbetssätt: 

- är i enlighet med de grundläggande värderingarna för offensiv kvalitetsutveckling.

- är i enlighet med vad som kännetecknar effektiva team, principer för målstyrning och 
målstyrt/målanpassat ledarskap.

5.4 rekommendationer
Av studien framgår att i verksamheter där målarbetet fungerar bra så är medarbetarna och 
kunder/brukare nöjda. Det kan därför finnas skäl till att vara uppmärksam på hur målarbetet i 
organisationen fungerar. Genom medarbetarundersökningen följs målarbetet upp. En rekom-
mendation är att fokusera på resultatet av målarbetet och använda det som underlag för att 
utveckla målarbetet inom organisationen. 

De frågor om mål som ställs i Göteborg stads medarbetarenkät fångar i stort upp de mest vä-
sentliga delarna när det gäller målarbete. Dock saknas fråga om återkoppling. Återkoppling är 
en väsentlig faktor bland annat för att uppnå ett framgångsrikt målarbete. En rekommendation 
är därför att lägga till en fråga om återkoppling i kommande medarbetarenkäter. Med en fråga 
om återkoppling tillagd finns ett bra underlag för att följa upp målarbetet.

Studien visar att cheferna som intervjuats skapat ett framgångsrikt sätt att arbeta med mål. 
En rekommendation är att låta dem få utgöra inspirationskälla till chefer som vill och behöver 
utveckla sin förmåga att arbeta med mål.
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6. Diskussion
Det här avsnittet inleds med att diskutera studiens resultat och slutsatser. Därefter följer en metoddiskussion 
angående studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Avsnittes avslutas med några tankar om framtida 
forskning.
 

Studien har visat på faktorer som låg bakom medarbetarnas höga omdömen av chefernas sätt 
att arbeta med mål och hur cheferna gör när de tillämpar verksamheternas uppdrag och mål.  
Studien har också visat att enheter med höga svarsvärden på målfrågor även har höga värden 
på nöjdmedarbetarindex, hållbart medarbetarengagemang och nöjd kund/brukarindex. Syftet 
med studien anses därmed vara besvarat.
 
Under planeringen av studien fanns funderingar om medarbetarnas omdömen verkligen avsåg 
målarbetet eller om deras omdömen var ett uttryck för att de var nöjda med sin arbetssituation 
i största allmänhet och att det ”smittade av sig” även på målfrågorna. Under studien framkom 
dock att cheferna inom de områden som medarbetarna bedömt hade utvecklat ett framgångs-
rikt sätt att arbeta med verksamhetens mål. Medarbetarnas omdömen och chefernas beskriv-
ningar av hur de arbetade stämde överens. Medarbetarnas omdömen speglade alltså chefernas 
sätt att arbeta.

De faktorer som var framträdande för chefernas sätt att arbeta med uppdrag och mål visade sig 
stämma väl överens med vad som i teorin framgått som väsentligt för att lyckas med målarbete. 
Intressant var att chefernas arbetssätt inte bara visade på att de var bra på att arbeta med mål 
utan att deras sätt att arbeta även stämde med värderingarna för offensivt kvalitetsarbete. Det 
indikerar att cheferna också skapar förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete som 
bidrar till kundnöjdhet vilket enheternas värden på nöjd kund-/brukarindex pekar på.

Deras arbetssätt stämmer även i hög grad med de områden som Wheelan (2013) anser är bety-
delsefulla när det gäller att skapa effektiva team vilket innebär att cheferna också skapar förut-
sättningar för arbetsgrupperna att prestera på hög nivå.

Vidare stämmer chefernas arbetssätt med en målstyrd eller målanpassad ledarstil som enligt 
Johnsén, Möller (2003) och Norrby (2003) är en ledarstil som ger effektivare arbetsgrupper och 
möjliggör att utveckla målarbetet. Deras arbetssätt stämmer också med principerna för målstyr-
ning som då indikerar att cheferna arbetar på ett sätt som enligt forskningen (Terpstra & Rosell, 
1994, Rogers & Hunter 1991) skapar de bästa resultaten.  Hur ska man då tänka om detta?

Utifrån teorin skulle dessa chefer genom sitt sätt att arbeta skapa de bästa förutsättningarna för 
att bedriva en effektiv verksamhet. I en offentlig verksamhet blir det svårt att mäta effektivite-
ten i vinst och vinsttillväxt som i Terpstra och Rosells (1994) forskning. Ett annat sätt att mäta 
effektiviteten skulle kunna vara att studera resultat från kund-/brukarundersökningar.  Utifrån 
resultaten på nöjd kund-/brukarindex, NKI för de intervjuade chefernas enheter skulle det 
då stämma med teorin. Det skulle vara intressant att studera enheternas resultat utifrån andra 
framtagna resultatmått.

I studien framkom en koppling mellan målarbete och intern och extern kundnöjdhet Koppling-
en mellan intern och extern kundnöjdhet är bekräftad i tidigare forskning enligt redovisad teori 
(Bergman och Klefsjö, 2007) och stöds även av motivationsteorier som Herzbergs tvåfaktorteori 
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och Lathams och Lockes målsättningsteori. Frågan är hur kopplingen mellan målarbetet och 
kundnöjdheten förhåller sig. Att relationen finns är kanske inte så förvånande då faktorer som 
är väsentliga för målarbetet även är faktorer som påverkar arbetssituationen i helhet som till ex-
empel möjlighet till delaktighet, återkoppling, känsla av sammanhang och tydligt ledarskap. En 
reflektion är att ledarskap är svårt att lära ut men att lära ut målarbete kanske är framkomligt?

En annan reflektion gäller chefernas förhållningssätt och systemtänkande som framkom när de 
beskrev hur de arbetade. Förhållningssätt handlar om attityder och inställningar och är förknip-
pat med ens person. Systemtänkande kan vara både ett förhållningssätt och ett sätt att tänka på.  
Det väcker en intressant fråga när det gäller vilken betydelse förhållningssätt och förmåga till 
systemtänkande har för att lyckats skapa ett fungerande målarbete. Under en av intervjuerna 
sa en av cheferna att hon ibland träffar kollegor som ”bara arbetar på utan att tänka på vart 
de ska” vilket hon tyckte var märkligt. Cheferna som intervjuades gav intrycket av att det var 
självklart att ha mål och riktning för verksamheten. En hypotes skulle kunna vara att det för en 
person som har ett utpräglat systemtänkande är självklart att se det man gör i ett större perspek-
tiv och att då följer mål och riktning med som ett naturligt arbetssätt.

I den här studien har fem av Göteborg stads chefer som fått de bästa omdömena för sitt sätt att 
arbeta med mål intervjuats.  Av intervjuerna framkom att dessa chefer har hittat ett framgångs-
rikt sätt att arbeta med verksamhetens uppdrag och mål. Deras enheter har höga svarsvärden 
när det gäller hållbart medarbetarengagemang, nöjd medarbetarindex och även nöjd kund-/
brukarindex.  Det visar att dessa chefer skapar en verksamhet där både medarbetarbetare och 
kunder är mycket nöjda.

Om hur man arbetar med verksamhetens mål påverkar nöjdheten hos medarbetarnas och kun-
der/brukare finns det anledning att fokusera på hur det konkreta målarbetet fungerar. Det finns 
ofta strukturer och rutiner för att följa upp organisationens mål men i vilken utsträckning följs 
själva målarbetet upp?

6.1 Metoddiskussion
I den här studien valdes att genomföra en fallstudie och att inhämta data genom intervjuer och 
tidigare insamlade uppgifter. Intervjuerna och de insamlade uppgifterna bedöms gett kunskaper 
och förståelse som bidragit till att studiens syfte och frågeställningar besvarats på ett tillförlitligt 
sätt. 

Genom att genomföra intervjuer erhölls information i form av kroppsspråk och uttryck som 
för studien gav ett viktigt mervärde. Till exempel engagemang och som cheferna visade när de 
beskrev sitt arbete och de ord, uttryck och områden som återkom frekvent. Det bidrog till för 
studien viktig information och förståelse för det som studerades vilket inte skulle framkommit 
i exempelvis en enkätstudie. Som intervjuform valdes en fokuserad intervju vilket innebar att 
frågorna var formulerade i förväg men gav också utrymme till att utveckla vissa resonemang. 
Bedömningen är att strukturen och genomförandet gav en bra plattform som underlättade 
resultatsammanställning och analysarbete. Att använda reda insamlad data var ett perfekt val i 
det här sammanhanget och sparade tid. Bedömningen är att metoden som valts för att genom-
föra studien varit lämplig.

Det hade varit intressant att genomföra fokusgrupper med medarbetarbetare på enheterna för 
att identifiera faktorerna bakom deras bedömningar av målarbetet genom att använda släkts-
skapsdiagram som verktyg. Bedömningen är att det hade varit genomförbart rent tidsmässigt 
för studien. Tyvärr uppstod tanken lite för sent i undersökningsprocessen.
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Vilket är synd då det hade stärkt studiens validitet. Det hade också varit intressant att fått 
ledningens perspektiv när det gäller chefernas sätt att följa upp mål och måluppfyllelse. Vissa 
personalnyckeltal som sjukfrånvaro hade också varit intressant att studera.

Det hade varit intressant att även få intervjua de chefer som hade fått lägsta omdömen på 
motsvarande målfrågor för att få deras uppfattning om att arbeta med mål och kunna jämföra 
de båda grupperna och se hur de särskilde sig. 

Studien hade kunnat genomföras som en enkätstudie och med väl genomtänkta och formule-
rade frågor hade viktiga faktorer för målarbetet också kunnat fås fram. Fördelen hade varit
möjligheten till ett större urval. Ett större urval hade också möjliggjort att studera sambandet 
mellan målarbetet och indexvärdena genom en statistisk analys. Nackdelen skulle varit att 
faktorer som framkom genom kroppsspråk och uttryck som exempelvis engagemang inte fram-
kommit i samma utsträckning. En möjlig väg att även få fram engagemang i en enkätundersök-
ning skulle kunna vara att ställa frågor via enkäter till både chefer och medarbetare och då låtit 
medarbetarna gradera chefernas engagemang. Uppfattningen är dock att det genuina engage-
mang som framkom i intervjuerna i studien gav väsentlig information för studien. Möjligtvis 
skulle en skevhet kunna uppstått i det fall tolkningen av engagemanget skulle vara felaktigt. 
Bedömningen görs att risken för en felaktig tolkning i det här fallet är liten då engagemanget 
var så uppenbart. Dock är ju det också att anse som en tolkning. Ett sätt att säkra tolkningen 
hade varit att låta fler lyssna på intervjuerna och på så vis få fler fristående bedömningar. En 
reflektion är om vissa faktorer kanske är mer lämpliga att studera utifrån beteenden och faktisk 
handling än genom uppskattningar. 

Det var mycket lärorikt att genomföra intervjuer och jag instämmer med Kvale och Brinkmann 
(2009) som skriver att intervjua är en konstform. Att intervjua gav kunskaper och insikter om att 
genomföra intervjuer och det gav om fördelarna med intervju som datainsamlingsmetod.

6.2 Studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet
Reliabiliteten i den här studien när det gäller intervjuerna är i hög grad relaterad till författa-
rens förmåga som intervjuare och förmåga att återge och analysera utfallet av intervjuerna. Ett 
sätt att påverka det har varit genom att se till att vara väl påläst vad gäller att genomföra inter-
vjuer. Författarens förförståelse i området för studien bedöms ha bidragit till en god reliabilitet i 
förmåga att återge och analysera resultatet. 

Stor vikt har lagts vid att få en hög transparens. För att säkra detta fick flera personer läsa 
arbetet och sedan återge studiens tillvägagångssätt. Bedömningen är att studien har hög 
transparens.

Det är svårt att undvika att skevheter uppstår och det gäller att vara mycket uppmärksam på 
var i undersökningsprocessen skevheter kan uppstå. Enligt Yin (2007, s 59) är syftet med relia-
bilitet att minimera skevheter. Genom att gå igenom studiens olika moment och i förväg försökt 
att identifiera var i processen risker för skevheter skulle kunna uppstå är förhoppningen att 
eventuella skevheter har minimerats. 

Under intervjuerna fick cheferna positiv respons när de berättade om hur de arbetade. Tanken 
var att det var bra då det stimulerade till att berätta mer. Men det är ju också uppenbart att de 
blir en styrning av intervjun. I det här fallet gjordes bedömningen att det var positivt efter
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som det troligtvis stimulerade cheferna till att berätta mer. Om hållningen i stället hade varit 
”neutral” och det uppfattats som tveksamhet skulle det kunna medfört att de inte berättat lika 
mycket. Författarens bedömning är att den eventuella styrningen av intervjun i det här fallet gav 
mer och fördjupad information än vad en mer neutral hållning skulle gjort. 

En bedömning som gjordes var att det kunde finnas en risk för skevhet vid sammanställning 
och tolkning av intervjuerna genom att författaren utifrån egen förförståelsen och uppfattning 
kunde förstärka det som ansågs viktigt att betona, och lyfta fram. Därför lades särskild upp-
märksamheten vid att försöka undvika det. Resultatet av intervjuerna var dock väldigt homo-
gena och tydliga i sitt uttryck varför skevhet i detta moment bedöms som minimal.

Validitet
Genom att använda intervjumanus och att intervjufrågorna var strukturerade är bedömningen 
att studiens validitet stärkts. Intervjufrågornas konstruktion var ett sätt att säkerställa att che-
fernas svar motsvarade det som medarbetarna bedömt och säkra validiteten. Studiens resultat 
återspeglar teorin vilket också ger en indikation på att innehållsvaliditeten är hög.

Ett validitetskriterium när det gäller kvalitativa undersökningar är koherens (Wedin & Sandell, 
2004). Bedömningen är att då chefernas svar var homogena och stämde med medarbetarnas 
bedömning samt att chefernas sätt att arbeta stämde väl med teorin inom området gör att tolk-
ningen bildar en helhet och sammanhang och därigenom skapar en ”god gestalt”.

Ett sätt att öka studiens validitet hade varit att jämföra utfallet med något annat undersöknings-
sätt genom så kallad triangulering. Till exempel som tidigare nämnts att genomföra fokusgrupper 
med medarbetarna för att ta reda på vad som låg bakom deras resultat och jämfört med 
chefernas beskrivning. Ett ytterligare sätt att stärka validiteten hade varit att låta cheferna ta del 
av sammanställningen av intervjun och bekräfta om det stämde överens med deras berättelse.

Generaliserbarhet
Urvalet för studien har gjorts genom ett så kallat målinriktat urval. Det valdes ut att för vissa 
egenskaper som var relevanta för studien. I det här fallet var det enheter som hade de högsta 
medelvärdena på ett antal utvalda målfrågor i en medarbetarenkät. Urvalet bestod av tio 
enheter och chefer från fem av dessa enheter intervjuades. Urvalet är således ganska litet. Enligt 
Bryman (2011) kan inte personer som intervjuas anses vara representativa för en population 
utan menar att resultaten från en kvalitativ studie i stället ska generaliseras till en teori.

Resultatet från de olika intervjuerna var homogent och överensstämde med teorin. Resultatet 
visade också att cheferna var framgångsrika i att arbeta med mål vilket också stämde med de 
höga målmedelvärdena.  Frågan är om resultatet kan gälla för andra chefer som fått höga om-
dömen för sitt sätt att arbeta med mål. Om intervjuer genomförs på samma sätt med en mot-
svarande chefsgrupp skulle samma faktorer framstå?

Utifrån ovanstående resonemang görs bedömningen att studien kan anses hålla god reliabilitet 
och validitet. Avseende generaliserbarheten kan man nog anta att en annan chefsgrupp med 
motsvarande omdömen när det gäller målarbetet med ganska stor sannolikhet skulle ge samma 
innehåll i svar.  
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6.3 Framtida forskning
Områden som utifrån studiens resultat bedöms som intressanta att utforska vidare är exempelvis:

 - Målarbetets koppling till intern och extern kundnöjdhet
 - Målarbetets koppling till verksamhetens resultat
 - Hur förmåga till systemtänkande påverkar sättet att arbeta med verksamhetens uppdrag 

och mål

Det skulle också vara intressant att utveckla nya program för att lära ut målarbete. Författarens 
bedömning är att program där lärande sker i den egna verksamheten skulle vara en framkomlig 
väg. Genom aktionsforskning skulle program kunna prövas.
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Bilaga A. 

Intervjumanus/schema och frågeunderlag

Presentation: 
- Jag heter SW och jag läser ett magisterprogram i ledarskap- och kvalitetsutveckling vid 
Mittuniversitetet i Östersund. I programmet ingår att genomföra en D-uppsats. 
Undersökningen är en del av programmets examensarbete.

Syftet med undersökningen: 
- Att undersöka hur chefer gör i målarbetet (arbetar med målen sin verksamhet) och om 
målarbetet påverkar medarbetarnas engagemang och nöjdhet. 

Din medverkan:
- Du har valts ut att delta i undersökningen på grund av att din verksamhet har fått höga 
svarsvärden, på frågor om målarbete, i medarbetarundersökningen 2012.

- Deltagandet är frivilligt  - du väljer själv om du vill delta. 

- Genom att delta i undersökningen kan du vara med och bidra till att öka kunskaper om 
målarbete och utveckla kvalitetsarbetet i Göteborg stad.

Förutsättningar för intervjun:
- Intervjuerna kommer att spelas in. Det görs för att dokumentera intervjuerna så resultatet 
av intervjuerna ska kunna sammanställas så korrekt som möjligt.  

- Intervjuerna kommer att sammanställas och kategoriseras samt presenteras i resultatet.

- Deltagandet sker anonymt på så vis att enstaka svar inte kan kopplas till någon person.

- Resultatet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och bara hanteras av 
intervjuaren. 

- Resultatet kommer att redovisas för gruppen som helhet. 

- Du kommer att få ta del av resultatet av undersökningen.

Forskningsetiska principer (Informera om)

Informationskravet - information om undersökningen syfte, vilka moment som ingår i undersök-
ningen och att deltagandet i undersökningen är helt frivilligt.

Samtyckeskravet - information om rätt att bestämma över sitt medverkande. 



Konfidentialitetskravet  - alla uppgifter som berör de som medverkar i studien behandlas konfiden-
tiellt. 

Nyttjandekravet - de uppgifter som samlats in och som berör enskilda personer används bara för 
syftet med undersökningen.

Frågeunderlag – Intervju

Målfrågorna omvänt:
1. Hur gör du för att skapa tydlighet kring uppdrag och verksamhetsmål?

(Exempel) 

2. Hur gör du när du kommunicerar kring verksamhetens uppdrag och mål?
(Exempel)

3. Hur gör du när det gäller att ge information som medarbetarna behöver för att förstå 
verksamhetens uppdrag och mål?
(Exempel)

4. Hur gör du för att uppmuntra till delaktighet i mål och verksamhetsplanering?
Exempel

5. Hur gör du för att följa upp och utvärdera verksamhetens mål på ett bra sätt?
Exempel

Återkoppling – feedback:
6. Hur gör du för att ge återkoppling till medarbetarna när det gäller målarbetet?

Exempel

Råd till ny chef  
7. Om du skulle ge en ny chef  råd om hur han/hon skulle göra för att lyckas med målarbetet

på sin enhet vilka råd skulle du ge?

Målarbete – NMI, HME och KNI
8. Hur tror du målarbetet påverkar medarbetarnas nöjdhet och engagemang?

9. Hur tror du att målarbetet påverkar medarbetarnas prestationer och verksamhetens resultat?

Chefserfarenhet: 
10. Hur länge har du arbetat som chef ?

Avslutningsvis
11. Är det något jag inte har frågat om som du vill tillägga när det gäller målarbetet eller 

något annat som kopplar till detta?



Bilaga B. 

Målfrågorna från medarbetarundersökningen samt frågor som 
ingår i index för hållbart medarbetarengagemang, HME, nöjd 
medarbetarindex, NMI samt nöjd kund-/brukarindex, KNI. 

Målfrågorna i medarbetarenkäten

Frågorna besvaras på en skala 1-5       1=Håller inte alls med     5= Håller helt med 

1. I vår grupp/enhet/avdelning följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt.
2. I vår grupp/enhet/avdelning får jag den information jag behöver för att förstå 

verksamhetens uppdrag och mål.
3. I vår grupp/enhet/avdelning uppmuntras delaktighet i mål och verksamhetsplanering.
4. Min närmaste chef  är tydlig med mitt uppdrag och våra verksamhetsmål.
5. Min närmaste chef  är bra på att kommunicera kring verksamhetens uppdrag och mål.

Frågor som bildar index, HME

Frågorna besvaras på en skala 1-5       1= Håller inte alls med     5= Håller helt med 

1. Mitt arbete känns meningsfullt
2. Jag ser fram mot att gå till arbetet
3. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete

4. Min närmaste chef  visar uppskattning för mina arbetsinsatser
5. Min närmaste chef  visar förtroende för mig som medarbetare
6. Min närmaste chef  ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete 

7. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning
8. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete
9. I vår grupp följs våra mål upp och utvärderas på ett bra sätt

Frågor som bildar index, NMI

Frågorna besvara på en skala 1-10        1= Inte alls nöjd     10= I högsta grad nöjd

1. Om du gör en helhetsbedömning, hur nöjd är du med din arbetssituation?
2. Hur väl uppfyller du din förvaltning/ditt bolag dina förväntningar i din nuvarande 

arbetssituation?

Föreställ dig hur din arbetsplats skulle vara för att du skulle uppfatta den som en perfekt organisation med ideala 
arbetssituationer i alla avseenden.

3. Ange på skalan hur när din egen arbetssituation är jämfört med en sådan ideal situation



Frågor som bildar index, KNI

Frågorna kan modifieras lite utifrån verksamhet.
Frågorna besvara på en skala 1-10        1= Inte alls nöjd      10= I högsta grad nöjd

1. Hur nöjd är du med X verksamhet i sin helhet?
2. Hur väl uppfyller verksamheten X dina förväntningar?
3. Föreställ dig en verksamhet X som är perfekt i alla avseenden. Hur nära eller långt ifrån 

är X verksamhet?


