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Sammanfattning  
Syftet med studien var att undersöka om det finns några skillnader i hur svenska 

ekonomistuderande kvinnor och män uppfattar tilldelade mål i en arbetsplatskontext. Studien 

grundade sig i tidigare observerade skillnader hos kvinnor och män gällande tron på den egna 

förmågan. Detta då det är en viktig faktor för vilket utfall ett tilldelat mål kommer att generera, 

vilket därför även bör påverka hur målen uppfattas. Metoden för studiens genomförande var en 

kvantitativ enkätstudie vilken kompletterades med en mindre kvalitativ intervjustudie. Den 

kvantitativa resultaten visade på en skillnad i hur kvinnor och män uppfattar mål när belöningen 

av ett uppfyllt mål enbart tilldelades till den bäst presterande individen. Vidare visade de 

kvantitativa resultaten inte på några andra signifikanta skillnader. Av de kvalitativa resultaten 

framgick vissa mönster som tyder på att kvinnor och män uppfattar mål olika. Studiens resultat 

bör vara av intresse för organisationer som tillämpar mål som styrmedel där rekommendationen är 

att de bör användas med viss försiktighet för att inte få motsatt effekt. Vidare öppnar studien upp 

för fortsatt forskning inom ämnet där mål på individnivå utifrån personliga preferenser är ett 

fortsatt intressant ämne. 
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1. Inledning 
Trots att dagens organisationer i stor utsträckning rör sig mot mer platta, post-moderna 

organisationsstrukturer, tycks den hierarkiska ordningen ständigt vara närvarande inom dem 

(Diefenbach & Sillince, 2011). Hierarki inom organisationer kan beskrivas som en struktur där 

individer i en tydlig rangordning förmedlar mål och riktlinjer nedåt i organisationen (Britannica 

Academic, 2018) och då organisationer ofta är uppbyggda kring denna princip, är det hierarkiska 

förhållandet mellan chefer och anställda av yttersta vikt för att förstå organisationer i stort. 

Tilldelandet av mål till anställda är en viktig aspekt i detta förhållande och enligt flertalet 

forskningsrapporter (Baron & Armstrong, 2004 refererad i Bipp & Kleingeld 2011; Terpstra & 

Rozell, 1994) är det även ett mycket utbrett sätt att styra medarbetare i rätt riktning. Bland annat 

är mål en viktig del i flertalet vanliga strategier och program vanliga inom organisationer, likt 

Management by Objective och High Performance Work Practices (Lunenburg, 2011). För att 

förstå det hierarkiska förhållandet är det dock av yttersta vikt att undersöka hur medarbetare 

uppfattar dessa mål då de spelar en viktig roll för målets utfall. 

 

Målsättningsteorin1 är en av de mest inflytelserika teorierna om mål, och kan enkelt sammanfattas 

som att tydliga och utmanande mål kommer att generera bättre prestation och resultat än icke-

utmanande eller vaga mål likt ”gör ditt bästa” (Locke & Latham, 2002). Locke och Latham (2002) 

föreslår att detta beror på att klara mål fungerar som en tydlig vägvisare, vilket leder till ökat fokus, 

ansträngning och envishet till uppgiften. Vidare belyser samma författare att målåtagande är en 

viktig modererande faktor för att målsättningen ska få ett lyckat utfall (Locke & Latham, 2002). 

Detta skapas när den anställde anser att utfallet av ett uppfyllt mål är gynnsamt samt när 

självförmågan2 hos denne är tillräckligt hög, det vill säga när den anställde uppfattar målet som 

möjligt att nå (Locke & Latham, 2002). Klein et al. (1999) visar på att denna faktor är som viktigast 

när målet uppfattas som svårt att nå. Detta tillsammans med grundpremissen i målsättningsteorin 

om att tydliga och utmanande mål genererar bättre resultat än vaga eller lätta mål, tyder på att 

målåtagande är den viktigaste faktorn för ett lyckat utfall av en målsättning. Detta argument stärks 

av Locke och Lathams (2006, s. 265) påstående om att “So long as a person is committed to the 

                                                
1 Översatt från Goal Setting Theory. 
2 Översatt från Self-efficacy. 
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goal, has the requisite ability to attain it, and does not have conflicting goals, there is a positive, 

linear relationship between goal difficulty and task performance”. Hur anställda uppfattar målet 

de blivit tilldelade är alltså av högsta vikt för utfallet av målsättningen. 

  

Det finns viss forskning inom målsättningsteorin som behandlar hur individer uppfattar mål. En 

av de viktigaste aspekterna inom teorin behandlar huruvida individer accepterar målet eller ej, då 

detta enligt teorin är själva grunden för att målsättning ska få ett lyckat utfall på prestation och 

resultat (Robbins & Judge, 2016). Accepterande av målet beror till stor del på om det uppfattas 

som möjligt att uppnå. Vidare tycks en viktig skillnad ligga i om individer upplever målet som ett 

hot (fokus på misslyckande) eller som en utmaning (fokus på framgång) (Locke & Latham, 2006). 

De individer som ser målet som ett hot tenderar att vara de individer som uppvisar en lägre tro på 

sin egen förmåga, och detta är någonting som oftast leder till en sämre prestation än när målet ses 

som en utmaning (Locke & Latham, 2006). Hur individer uppfattar målet tycks alltså till stor del 

avgöras av dennes personliga uppfattning om sin egen kapacitet, eller om man så vill, avgöras av 

individens självförmåga. 

 

Självförmågan är enligt Bandura (1977) situationsspecifik, men går enligt Judge, Erez och Bono 

(1998) även att relatera till individens mer generella uppfattningar om dennes kapacitet överlag. 

Forskning tyder på att både kvinnor och män överskattar sin egen förmåga men att män tenderar 

att överskatta den mer än kvinnor (Niederle & Vesterlund, 2011). Även Levy och Baumgardners 

(1991) studie visar på att män har högre självförtroende än kvinnor, vilket i studien ledde till att 

de satte högre personliga prestationsmål. Vidare tenderar män även att överskatta sin förmåga 

relativt andras, vilket leder till att de är mer benägna att delta i tävlingssituationer3 (Niederle & 

Vesterlund, 2007). Både Smithers (2015) och Ordóñez et al. (2009) argumenterar för att mål skapar 

just en tävlingssituation, vilket trots att det kan leda till minskat samarbete och informationsutbyte 

inom organisationen (Ordonez et al. 2009) även kan verka motiverande då det kan leda till en 

strävan hos anställda att visa sin duglighet och kompetens gentemot andra (Heimerdinger & Hinsz, 

2008). Frågan är då om mäns ofta överdrivna tro på sin egen förmåga, samt den benägenhet att 

delta i tävlingar de ofta uppvisar leder till att de uppfattar mål olika jämfört med kvinnor? 

                                                
3 Competition har i denna uppsats översatts som ”tävling”. Det hade varit möjligt att översätta det till ”konkurrens” 
men på grund av språkliga aspekter, med syfte att underlätta för läsare, valdes översättningen ”tävling”. 
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Mål och dess påverkan på resultat och prestation är som tidigare nämnt ett väl utforskat område, 

och målsättningsteorin finner stöd i närmare 400 fält- och laboratoriestudier (Locke & Latham, 

2006). Inte mycket forskning inom området tycks dock inrikta sig på generella könsskillnader 

relaterat till mål och en förklaring till varför kan vara att inga stora skillnader funnits, vilket ofta 

betyder att undersökningar inte publiceras och/eller uppmärksammas (Croson & Gneezy, 2009). 

Det kan dock även betyda att det helt enkelt inte undersökts i särskilt stor utsträckning. Viss 

forskning på hur kön påverkar förhållandet mellan mål och prestation finns dock att tillgå. Latham 

och Locke (1991) påstår att detta förhållande inte modereras av kön, samtidigt som Smithers 

(2015) och Clark et al. (2016) visar på resultat som tyder på att prestationen skiljer sig åt mellan 

könen beroende på om målet var tydligt eller av ”gör ditt bästa”-karaktär. Forskning kring hur 

individer uppfattar mål beroende av kön tycks vara än mer knapphändig. Vi vet inte om 

uppfattningen skiljer sig åt och en stor anledning till varför det vore av intresse att utröna detta är 

att män ofta har en större övertro på sin egen förmåga (Niederle & Vesterlund, 2011), vilket tycks 

vara en viktig faktor för hur mål uppfattas. En grupp som är av extra stort intresse att undersöka är 

ekonomistudenter, vilka inom kort gör sitt intåg på arbetsmarknaden där tilldelade mål kommer 

vara en del av vardagen. Tidigare undersökningar gällande könsmässiga skillnader i prestationen 

i förhållande till mål (Smithers, 2015; Clark et al. 2016) har även de studerat universitetsstudenter, 

vilket gör denna studie relevant i förhållande till tidigare forskning.  

1.2 Syfte 
Uppsatsen ämnar undersöka om svenska ekonomistuderande kvinnor och män uppfattar tilldelade 

mål i en arbetsplatskontext olika. Studien har sin grund i tidigare forskning som visar på att män i 

större utsträckning än kvinnor har en övertro på sin egen förmåga, vilket eventuellt kan ha en 

påverkan på hur de uppfattar mål. Tidigare har vissa könsmässiga skillnader gällande prestationen 

vid tilldelade mål observerats. Huruvida det finns några könsmässiga skillnader i hur individer 

uppfattar mål tycks dock inte vara utrett. Då ekonomistudenter snart gör sitt intåg på 

arbetsmarknaden är detta en lämplig population att undersöka och eftersom användandet av mål 

inom organisationen är ett mycket utbrett styrmedel med syfte att öka produktivitet och effektivitet 

bör studien vara till nytta för att ge organisationer en större förståelse för hur detta styrmedel 
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uppfattas av anställda. Vidare tycks det vara vetenskapligt outforskad mark och studien kan därför 

bereda väg för vidare forskning på området.  

1.3 Forskningsfråga 
Finns det en skillnad i hur svenska ekonomistuderande kvinnor och män uppfattar tilldelade mål i 

en arbetsplatskontext? 

1.4 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med ett teoriavsnitt vilket följs av ett metodavsnitt som beskriver och diskuterar 

undersökningens metodval och tillvägagångssätt. I avsnittet efter presenteras resultat och analys 

av dessa, och avslutningsvis presenteras ett diskussionsavsnitt gällande undersökningens fynd 

samt förslag på vidare forskning inom området.  

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 
Nedan följer uppsatsens teoriavsnitt. För att skapa en förståelse för hur målsättning påverkar 

individer inleds avsnittet med en kort genomgång av målsättningsteorin. Vidare presenteras 

målsättningens utbredda roll inom organisationer, följt av en genomgång av reaktioner hos 

individer utsatta för mål. Sedan avhandlas observerade könsmässiga skillnader gällande 

uppfattning av självförmågan samt tävlingspreferenser. Avslutningsvis presenteras ett resonemang 

byggt på tidigare forskning, vilket även inkluderar fem hypoteser. 

2.1 Målsättningsteorin 
Då uppsatsens syfte är att undersöka om det finns några skillnader i hur svenska kvinnliga och 

manliga ekonomistudenter uppfattar tilldelade mål är teorier om målsättning en lämplig teoretiskt 

grund. Den mest inflytelserika teorin gällande mål och motivation är målsättningsteorin och med 

anledning av detta valdes därför denna som teoretiskt ramverk. 

 

Målsättningsteorin baseras delvis på Ryans (1970) premiss om att medvetna mål påverkar 

beteendet men redan år 1968 fastslog Locke, med stöd i empiriska bevis, att tydliga och mätbara 

mål resulterar i bättre resultat än vaga mål likt ”gör ditt bästa” (Locke, 1968). Enligt teorin 
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påverkas resultatet och prestation i positiv riktning främst av utmanande och tydliga mål (Latham, 

2016) och enligt Locke och Latham (2002) sker detta eftersom det hjälper individen att fokusera 

på målet, det ökar ansträngningen, det skapar en envishet och det kan få individen att känna större 

åtagande till en uppgift. Målsättningsteorin skiljer även på prestationsmål, där fokus ligger på att 

utföra en uppgift, från lärandemål, där fokus istället ligger på att finna strategier att utföra en 

uppgift (Locke & Latham, 2006). Vidare belyser Locke och Latham (2002) tre modererande 

faktorer som kommer att påverka motivationen och därmed utfallet av målet: målåtagande, 

återkoppling och uppgiftens komplexitet. 

 

Målets påverkan på utfallet är som starkast när individen känner ett starkt åtagande till målet, och 

är som viktigast när uppsatta mål upplevs som svåra att nå (Klein et al. 1999). Faktorer som 

påverkar målåtagandet är att utfallet av ett uppfyllt mål uppfattas av individen som gynnsamt samt 

att det uppfattas som möjligt att uppnå (Locke & Latham, 2002). Två faktorer som tycks öka 

målåtagandet hos individen är genom incitament i form av belöningar vid uppfyllande av målet 

(Locke & Latham, 2002), samt om individen upplever den egna förmågan, självförmågan, som 

tillräcklig för att nå målet. Individens självförmåga kan stärkas genom uppmuntran (Locke & 

Latham, 2002) men bestäms till stor del av individens inneboende uppfattning om dennes förmåga 

(Heimerdinger & Hinsz, 2008). 

 

För att målet ska få önskat resultat kan återkoppling angående individens prestation förbättra 

utfallet (Locke & Latham, 2002). Detta för att individen ska veta hur denne ligger till i förhållande 

till målet och för att denne sedan ska kunna agera därefter (Locke & Latham, 2002). Om individen 

ligger efter leder återkoppling oftast till en ökad produktivitet (Matsui, Okada, & Inoshita, 1983) 

eller förändrad strategi (Locke & Latham, 2002). 

 

Uppgiftens komplexitet är avgörande för utfallet av målet (Locke & Latham, 2002). Detta då en 

mer komplex uppgift leder till att en avgörande faktor för ett lyckat utfall är individens förmåga 

att finna en bra strategi för att nå målet (Locke & Latham, 2002). Då förmågan att göra detta skiljer 

sig kraftigt mellan individer är förhållandet mellan målet och prestationen svagare vid mer 

komplexa uppgifter (Locke & Latham, 2002).  
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2.2 Mål inom organisationer 
Hierarkiska strukturer finns inom de flesta organisationer (Deifenbach, Sillence, 2011) och kan 

beskrivas som en struktur där personer i en tydlig rangordning förmedlar mål och riktlinjer i en 

tydlig ordning nedåt i kommandokedjan (Britannica Academic, 2018). Tilldelade mål är med andra 

ord både en ofta närvarande samt viktig del inom organisationer. Dessa mål kan vara både 

organisatoriskt övergripande och individuellt tilldelade till anställda. Individuella mål för anställda 

är mycket utbrett och är ett vanligt styrmedel för att motivera och leda anställda att prestera bra 

resultat (Baron & Armstrong 2004, refererad i Bipp & Kleingeld 2011; Terpstra & Rozell, 1994). 

Vigoda-Gadot & Angert (2007) lyfter att individuella mål som styrmedel är viktigt inom 

organisationer eftersom det, utöver att leda till fokus på arbetsuppgiften, även ger en referensram 

över hur prestationer ska mätas samt ökar motivationen hos anställda. Vidare argumenterar 

Vigoda-Gadot och Angert (2007) för att klara och utmanande mål inom organisationen ökar 

produktiviteten och effektiviteten i stort, vilket stärks av resultaten från Terpstra och Rozells 

(1994) undersökning som visar på att företag som använder sig av mål som styrmedel också 

uppvisar bättre resultat än företag som inte gör det. 

2.3 Reaktioner vid mål  
För att ett tilldelat mål ska få den önskade effekten måste dock målet accepteras av den anställde 

(Robbins & Judge, 2016). Om den anställde anser att denne har förmågan och de verktyg som 

krävs för att uppfylla målet, är sannolikheten större att detta sker (Locke & Latham, 2006). När 

målet uppfattas som ouppnåeligt, vilket avgörs av bland annat självförmågan hos den anställde, är 

risken större att det inte accepteras. Om ett accepterat mål ökar motivationen hos anställda (Locke 

& Latham, 2006), bör ett icke-accepterat mål istället kunna ha motsatt effekt. Det finns studier 

som visar på att individens uppfattning om den egna självförmågan vid specifika uppgifter är 

avgörande för graden av ansträngning, engagemang och åtagande (Bandura, 1977), vilket är de 

positiva aspekter ett accepterat mål enligt målsättningsteorin leder till (Locke & Latham, 2002). 

Vidare visar Bandura (1977) även på att misslyckande kan komma att leda till en mer negativ 

inställning hos den anställde till dennes kapacitet i framtida liknande situationer. Detta ökar då 

risken för att ett tilldelat mål inte kommer att accepteras i framtiden.  

 



7 
 

Anställda tycks även se på ett tilldelat mål som antingen en utmaning eller ett hot, det vill säga att 

fokuset antingen läggs på framgång eller på misslyckande (Locke & Latham, 2006). Enligt 

Heggestad och Kanfer (2000) är denna inställning ett personlighetsdrag som ofta är stabilt över 

olika situationer och bestäms inte enbart av specifika arbetsuppgifter. De anställda som uppfattar 

ett mål som ett hot tenderar att vara individer som tvivlar på sin egen förmåga (Locke & Latham, 

2006). Vidare fann Heimerdinger och Hinsz (2008) att självförmågan även påverkas negativt om 

fokuset ligger på att undvika misslyckande snarare än att lyckas.  

 

Enligt Ordóñez et al. (2009) och Smithers (2015) skapar mål inom organisationer även en mer 

tävlingsinriktad situation, vilket Heimerdinger och Hinsz (2008) påpekar kan motivera anställda 

att visa upp sin egen kapacitet och förmåga gentemot andra. Forskning visar även på att det kan 

ha motsatt effekt på motivationen (Jones, Davis & Thomas, 2017) då vissa individer trivs i dessa 

sammanhang, medan andra kan känna sig överväldigade eller ignorerar tävlingsaspekten (Jones, 

Davis & Thomas, 2017). Tävlingsaspekten kan med andra ord både verka motiverande och 

omotiverande, beroende av bland annat preferenser (Block, 1983) och upplevd kompetens 

(Niederle & Vesterlund, 2011).  

2.4 Självförmåga och tävlingspreferenser 

Tron på den egna förmågan, självförmågan, tycks som tidigare nämnt spela en viktig roll för hur 

anställda uppfattar ett tilldelat mål. Enligt Niederle och Vesterlund (2011) tenderar både kvinnor 

och män att överskatta sin egen förmåga, men att män ofta överskattar den mer än kvinnor. Studier 

visar på att detta framförallt sker i ovissa situationer (Lichtenstein, Fischhoff & Phillips, 1982; och 

Lundeberg, Fox & Punccohar, 1994 refererade i Croson & Gneezy, 2009; Niederle & Vesterlund, 

2007). Även Levy och Baumgardner (1991) visade på att män även tenderar att ha en starkare tro 

på den egna förmågan än kvinnor.  

  

Vidare argumenterar Ordóñez et al. (2009) och Smithers (2015) för att mål ofta skapar en 

tävlingssituation. Detta kan innebära att individer även uppfattar mål olika beroende av 

tävlingspreferenser. Flertalet studier pekar på att män är mer benägna än kvinnor att delta i 

tävlingssituationer (Gneezy, Niederle & Rustichini, 2003; Niederle & Vesterlund, 2007; Croson 

& Gneezy, 2009). Män tycks även mer benägna att utsätta sig för tävlingssituationer när 
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utformningen på tävlingen inte gynnar dem (Croson & Gneezy 2009), vilket förklaras med tidigare 

nämnda övertro på den egna förmågan. Vidare fann Niederle och Vesterlund (2007) även att män 

i större utsträckning väljer belöningssystem baserat på deras prestation relativt andra trots att båda 

könen presterat lika bra på uppgiften före valet av belöningssystem. Studier där barn i olika åldrar 

introduceras för tävlingssituationer pekar dock på att tävlingsinstinkten inte är något medfött utan 

att män i större grad än kvinnor ökar sin tävlingsinstinkt med åldern, något som pekar på att detta 

fenomen är något som formas under uppväxten (Roine, 2010). Studier har även visat på omvända 

resultat gällande tidigare nämna tävlingspreferenser när de genomförts i matriarkala samhällen, 

vilket visar på den påverkan samhälleliga aspekter kan ha för resultat gällande könsmässiga 

skillnader (Gneezy, Leonard & List, 2009 refererad i Croson & Gneezy, 2009).  

2.5 Hypotesformuleringar 
Då syftet med uppsatsen är att utröna om svenska kvinnliga och manliga ekonomistudenter 

uppfattar tilldelade mål olika, presenteras nedan ett resonemang över hur observerade 

könsskillnader eventuellt kan påverka uppfattningen av mål. Detta resonemang bygger på 

observerade skillnader gällande främst självförmåga och tävlingspreferenser. I avsnittet 

presenteras även 5 hypoteser4.  

 

Självförmågan är som tidigare nämnt en avgörande faktor för om individen kommer att acceptera 

samt motiveras av tilldelade mål. Enligt Niederle och Vesterlund (2011) uppvisar både kvinnor 

och män ofta en övertro på sin egen förmåga, men att män generellt överskattar den mer. Vid vaga 

mål, likt ”gör ditt bästa”, bör dock inte självförmågan ha en lika stor inverkan på prestationen då 

det inte finns någon referensram att relatera den upplevda förmågan mot. Med andra ord finns inga 

attribut som inte går att uppfylla, då ”gör ditt bästa” per definition betyder ”gör så bra som din 

förmåga tillåter”. Ett ”gör ditt bästa”-mål bör därför i stort sett kunna likställas med inget mål. 

Tidigare studier av Smithers (2015) och Clark et al. (2016) visar på att kvinnor presterar bättre 

relativt män när de ställs inför en uppgift utan mål, samtidigt som män presterade bättre när ett mål 

introduceras. Ordóñez et al. (2009) och Smithers (2015) argumenterar för att mål rent generellt 

                                                
4 Då denna studie inte uppfyller de krav en statistiskt korrekt hypotesprövning kräver, bör ordet hypotes istället 
tolkas som ett förväntat resultat snarare än dess statistiska innebörd. Då vi inte funnit ett lämpligare ordval har vi 
trots detta valt att använda ordet hypotes, bland annat för att underlätta för läsare. 
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skapar en tävlingssituation, vilket kan vara förklaringen till varför män presterade bättre när ett 

mål introducerades eftersom de tycks vara mer tävlingssökande (Niederle & Vesterlund, 2007). 

Detta argument stärks även av att män tycks förbättra resultatet i större utsträckning än kvinnor i 

tävlingssituationer (Croson & Gneezy, 2009). Om mål leder till en mer tävlingsinriktad situation 

bör ovan nämnda forskningsresultat tyda på att motivationen är lägre hos män när inget mål 

existerar. Ovan förda resonemang leder oss att formulera följande hypotes. 

 

Hypotes 1: När målet är av ”gör ditt bästa”-karaktär kommer kvinnor att uppfatta målet som mer 

motiverade än vad män gör. 

 

Vid ett tilldelat, konkret mål bör självförmågan som tidigare nämnt vara av större vikt för hur 

individer uppfattar målet. Levy och Baumgardners (1991) studie visar på att män har en högre tro 

på den egna förmågan än kvinnor, vilket resulterade i att de satte högre personliga prestationsmål 

än kvinnor. Flertalet studier visar dock på att både kvinnor och män tenderar att överskatta sin 

egen förmåga, men att män i osäkra situationer överskattar den mer än kvinnor (Lichtenstein, 

Fischhoff & Phillips, 1982; Lundeberg, Fox & Punccohar, 1994 refererade i Croson & Gneezy, 

2009). Niederle och Vesterlund (2011) fann även att män tenderar att överskatta sin egen förmåga 

signifikant mycket mer än kvinnor. Enligt Niederle och Vesterlund (2007) är mäns övertro på den 

egna förmågan även en förklaring till varför de tenderar att delta i tävlingssituationer i större 

utsträckning än kvinnor, vilket flertalet studier även visar på att de gör (Gneezy, Niederle & 

Rustichini 2003; Niederle & Vesterlund, 2007; Croson & Gneezy, 2009). Då Smithers (2015) och 

Ordóñez et al. (2009) argumenterar för att mål rent generellt skapar en tävlingssituation, vilket 

enligt Heimerdinger och Hinsz (2008) kan motivera individer att visa sin egen kompetens och 

förmåga jämfört med andra, bör detta kunna resultera i att kvinnor och män utifrån deras skilda 

tävlingspreferenser, kommer att uppfatta mål olika. Smithers (2015) och Clark et al. (2016) fann 

även resultat som visar på att män ökar prestationen mer än kvinnor när ett mål introducerats, 

vilket tillsammans med ovan förda resonemang leder oss till att formulera följande hypotes.  

 

Hypotes 2: Vid ett tilldelat, konkret mål kommer män att uppfatta det som mer motiverande än 

vad kvinnor gör. 
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Om individer uppfattar ett mål som svårt att nå bör självförmågan vara av ännu större vikt för hur 

de uppfattar målet. Enligt Croson och Gneezy (2009) leder mäns överdrivna tro på den egna 

förmågan i ovissa situationer (Lichtenstein, Fischhoff & Phillips, 1982; Lundeberg, Fox & 

Punccohar, 1994 refererade i Croson & Gneezy, 2009; Niederle & Vesterlund, 2007) till att de ofta 

är mer risksökande än kvinnor. Om ett mål uppfattas som svårt att nå, bör detta påverka hur målet 

uppfattas då det ökar risken för misslyckande. Utöver detta fann Grossman och Wood (1993) att 

kvinnor och män i identiska situationer tenderar att reagera olika, där män oftare reagerar med 

ilska när kvinnor istället reagerar med rädsla. Detta påverkar enligt Lerner et al. (2003) 

utvärderingen av risken, där ilska resulterar i att risken utvärderas som mindre. Detta tillsammans 

med det förda resonemanget i hypotesformulering ett och två formulerar vi följande hypotes. 

 

Hypotes 3: Vid ett tilldelat, konkret mål som av individen uppfattas som svårt att nå kommer män 

att uppfatta det mer motiverande än vad kvinnor gör.  

 

Om ett mål introduceras tillsammans med en konkret tävlingssituation, bör självförmågan och 

tävlingspreferenser ha en ännu större inverkan på hur individer uppfattar målet. Även 

riskpreferenser bör spela en viktig roll för hur individer uppfattar en sådan situation, då ett konkret 

tävlingsmoment leder till att utfallet inte bara baseras på individens prestation utan även andras, 

vilket ökar risken för misslyckande. Utöver vad som presenterats i tidigare hypotesformuleringar, 

tycks män även överskatta sin förmåga i relation till andras förmåga (Niederle & Vesterlund, 

2007). Detta får dem att i större utsträckning än kvinnor delta i tävlingssituationer där 

utformningen på tävlingen inte gynnar dem (Gneezy & Rustichini, 2004 refererad i Croson & 

Gneezy 2009). Vidare tenderar män även att välja alternativ där belöningen baseras på prestationen 

relativt andra före situationer där belöningen enbart baseras på individens prestation (Niederle & 

Vesterlund, 2007). Kvinnor väljer i liknande situationer istället oftare alternativ där belöningen 

enbart baseras på den egna prestationen (Niederle & Vesterlund, 2007). Män tycks också, relativt 

kvinnor, öka prestationen när belöningar enbart delas ut till den allra bäst presterande individen 

(Gneezy, Niederle & Rustichini, 2003). Detta, tillsammans med resonemanget fört i tidigare 

hypotesformuleringar, leder oss att formulera följande hypotes. 
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Hypotes 4: Vid ett tilldelat, konkret mål där belöningen enbart utdelas till den bäst presterande 

individen kommer män att uppfatta målet som mer motiverande än vad kvinnor gör. 

 

Återkoppling är en modererande faktor som påverkar målåtagandet och därmed utfallet av 

målsättningen (Locke & Latham, 2002). Mayo et al. (2012) visade i en studie på att kvinnor och 

män reagerar olika på återkoppling där kvinnor reagerar starkare, vare sig den kommer från 

jämlikar eller från personer i ledande roller. Johnson och Helgeson (2002) visade även på att 

motivationen och självförtroendet påverkades mer hos kvinnor än hos män efter återkoppling med 

sina chefer angående deras prestationer. Detta trots att de hade likvärdiga utvärderingsbetyg 

(Johnson & Helgeson, 2002). Dessa resultat kan eventuellt förklaras med tidigare forskning som 

visar på att kvinnor upplever både positiva och negativa känslor starkare än män (Harshman & 

Paivio, 1987). Verbal uppmuntran kan även ha en effekt på den upplevda självförmågan (Bandura, 

1997), vilken vi sedan tidigare vet är viktig för att målet ska fungera som en motivator att utföra 

en uppgift. Då män tenderar att överskatta den egna förmågan i större utsträckning än kvinnor 

(Niederle & Vesterlund, 2011) och inte tycks reagera lika starkt på återkoppling, bör uppfattningen 

av ett mål inte påverkas lika mycket av positiv återkoppling. Detta får oss att formulera följande 

hypotes. 

 

Hypotes 5: Vid ett tilldelat, konkret mål kommer positiv återkoppling leda till att kvinnor uppfattar 

målet som mer motiverande än vad män gör. 

3. Metod  

3.1 Avgränsningar  
Målsättningsteorin skiljer prestationsmål från lärandemål. Prestationsmål fokuserar på den 

önskade utgången (såga itu 50 brädor) och lärandemål fokuserar på att upptäcka nya strategier eller 

arbetssätt för att öka prestationen (finn fem sätt att förbättra din sågteknik) (Latham, 2016). Denna 

uppsats har enbart fokuserat på prestationsmål. 

 

Målsättningsteorin belyser tre modererande faktorer som påverkar förhållandet mellan mål och 

dess utfall. Dessa är målåtagande, återkoppling och uppgiftens komplexitet. Denna uppsats har 
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enbart fokuserat på de två förstnämnda faktorerna. Detta då vi ansåg att uppgifter av varierande 

komplexitet inte på ett tillfredsställande sätt gick att undersöka genom en enkätundersökning. 

3.2 Operationalisering 
Då uppsatsens forskningsfråga var finns det en skillnad i hur svenska ekonomistuderande kvinnor 

och män uppfattar tilldelade mål i en arbetsplatskontext? valde vi att kvantitativt undersöka hur 

motiverande respondenterna uppfattade olika situationer som innefattar mål. Vi valde att mäta 

motivation då vi anser detta, på en kvantitativ nivå, vara en lämplig mätskala för att undersöka hur 

respondenter uppfattar ett mål. Detta då motivation är ett brett begrepp som går att relatera till 

individens uppfattning av målet, samt det faktum att motivation även påverkar beteendet relaterat 

till mål. Operationaliseringen gör det med andra ord möjligt att kvantitativt mäta hur individer 

uppfattar mål genom en, för målsättningens utfall, relevant faktor.  

 

Motivation är dock en känsla som kan vara svår att framkalla genom användandet av fingerade 

situationer. De resultat vi fick fram vid enkätundersökningen visar därför endast en uppskattad 

självupplevd motivation. Då uppsatsen ämnade undersöka respondenternas uppfattning av mål är 

denna uppskattning dock relevant för forskningsfrågan. Vidare i texten kommer den självupplevda 

motivationen att likställas med motivation då denna mätning är så nära vi kan komma faktiskt 

motivation utifrån studiens begränsade tidsram och omfång. 

 

Vidare används självförmåga, som är situationsspecifikt, synonymt med mer generella 

uppfattningar om en individs förmåga. Detta då Judge, Erez och Bono (1998) argumenterar för att 

självförmågan går att relatera till individens mer generella uppfattning om den egna förmågan. I 

uppsatsen presenteras även tidigare forskning som visar på skillnader gällande övertro på den egna 

förmågan samt skillnader i tro på den egna förmågan. Även dessa två faktorer behandlas 

någorlunda synonymt vid hypotesformulering samt analys då båda avser en uppfattning av den 

egna förmågan. 

3.3 Forskningsdesign 
Då syftet var att undersöka om svenska kvinnliga och manliga ekonomistudenter uppfattar 

tilldelade mål olika valdes en metod med både kvantitativa och kvalitativa inslag. Detta metodval 
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grundade sig i att vi ämnade samla in en stor mängd data, samtidigt som vi ville undersöka 

uppfattningen mer djupgående.  

 

För att undersöka våra hypoteser och besvara forskningsfrågan genomfördes uppgiften med en 

deduktiv undersökning där teori låg till grund för hypoteser och val av metod. Utifrån arbetets 

syfte ansågs dock kombinationen av en enkätundersökning och semistrukturerade intervjuer som 

det mest lämpliga metodvalet. Att kombinera metoderna möjliggjorde en analys av hur målen 

uppfattades, samt hur detta påverkade motivationen. Enligt Creswell och Clark (2011) kan man 

med hjälp av en kombination av kvantitativa och kvalitativa data få en bättre förståelse av en fråga 

än om metoderna används separat för sig. 

 

Då forskningsfrågan i denna uppgift rörde något så abstrakt som uppfattningen av mål ansåg vi 

det svårt att få uttömmande svar genom användandet av enbart en enkät, samtidigt som uppsatsen 

ämnade undersöka hypoteserna genom en statistiskt tillvägagångssätt. Av denna anledning 

användes kombinationen av bägge metoder för att besvara forskningsfrågan. Ett sätt att göra detta 

är genom att integrera data5 (Creswell & Clark, 2011) vilket innebär att en av metoderna användes 

först för att bygga en grund för den andra metoden. I detta fall innebar det att vi med hjälp av 

enkätsvaren utformade en övergripande intervjuguide inför de semistrukturerade intervjuerna. För 

att få en djupare förståelse för hur respondenter uppfattar mål kombinerades sedan enkät- och 

intervjusvar i analysen. Nackdelar med att använda kombinerade forskningsmetoder kan vara att 

det är tidskrävande samt att resultaten från de båda analyserna kan bli svåra att kombinera 

(Creswell & Clark, 2011). Trots detta ansåg vi det vara ett lämpligt sätt att besvara vår 

forskningsfråga.  

 

En lämplig metod när man vill undersöka teori och veta mycket om många är att använda enkäter 

(Bryman & Bell, 2017) vilket var metodvalet för vår kvantitativa del. Enkätens utformning bestod 

i huvudsak av fem vinjettfrågor, som beskrivs som scenarier som presenteras för respondenten 

följt av en fråga om uppskattad inställning vid en sådan situation (Bryman & Bell, 2017). Styrkan 

med intervjuer är istället möjligheten att erhålla djupare insyn i åsikter och tankar kring ämnet 

vilket öppnar upp för en mer resonerande analys (Bryman & Bell, 2017).  

                                                
5 Översatt från connect the data. 
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För att samla in data från en större mängd respondenter genomfördes den kvantitativa 

undersökningen med hjälp av en onlinebaserad enkätundersökning. Användandet av enkät är 

fördelaktigt då det är enklare att undvika problem med intervjuareffekt och eventuell partiskhet 

(Bryman & Bell, 2017). Enkäten distribuerades via mail till 557 tilltänkta respondenter inom 

populationen, av vilka totalt 91 stycken genomförde enkäten. Tillsammans med enkäten 

inkluderades ett introduktionsbrev. För att undvika att eventuellt påverka vissa svar redovisades 

inte det bakomliggande syftet med enkäten (Lavrakas, 2012). Ytterligare ett problem med enkäter 

kan vara att respondenten får tillgång till samtliga frågor på en gång och kan därför påverkas av 

andra frågor (Bryman & Bell, 2017). Av denna anledning delades enkäten upp så att endast en 

fråga åt gången var tillgänglig. För att minimera risken att respondenter ej slutförde enkäten var 

frågorna numrerade och information om antalet frågor framgick i introduktionsbrevet (Bryman & 

Bell, 2017). I slutet av enkäten tillfrågades respondenterna om de hade möjlighet att ställa upp på 

en kortare intervju, vilka sedan genomfördes i en av Uppsala universitets byggnader. 

3.3.1 Enkätutformning 

Vinjettfrågorna designades med inspiration hämtad från ett antal vinjettenkäter. Detta för att 

erhålla kunskap om hur vinjettenkäter utformas och ser ut. Generellt är användandet av tidigare 

använda enkätfrågor önskvärt för att öka validitet och reliabilitet då det innebär att frågorna redan 

är testade (Bryman & Bell, 2017). Önskvärt hade alltså varit att använda en allmänt vedertagen 

vinjettenkät gällande uppfattning av mål eller självupplevd motivation. Vi fann dock ingen enkät 

som på ett tillfredsställande vis skulle uppfylla uppsatsens syfte och valde därför, med inspiration 

i tidigare vinjettenkäter, att konstruera en egen med svarsalternativ på Likertskalan.  

Vinjetter är korta beskrivningar av en situation eller en person som presenteras för en respondent 

varpå dessa svarar med sin uppfattning eller inställning till det presenterade scenariot6 (Atzmüller 

& Steiner, 2010). Vinjetterna i enkäten beskriver situationer där respondenten utsätts för 

arbetsrelaterade mål i olika former för att sedan uppskatta den självupplevda motivationen. 

Fördelar med vinjettfrågor är att de är enkla att upprätta och enkla för respondenterna att fylla i, 

samtidigt som de ger en hög trovärdighet (Guterbock, 2010) och svaret förankras i en konkret 

                                                
6 Hädanefter används främst ordet situation för att beskriva resultat relaterade till de olika scenarion presenterade i 
enkäten. 
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situation vilket minskar risken för ett oreflekterat svar (Bryman, 2008). Den största risken med 

vinjettfrågor är att det är svårt att fånga upp en äkta känsla utifrån ett kort scenario, varför 

validiteten eventuellt kan ifrågasättas (Graham, 2013). Då enkäten ämnade undersöka något så 

abstrakt som motivation, ansåg vi dock vinjettfrågor vara lämpligt då vi med dessa gavs 

möjligheten att skapa ett experimentellt stimuli till vilket respondenterna fick uppskatta sin 

självupplevda motivation.  

Enkäten inleddes med fyra kontrollvariabler vilka var kön, ålder, om respondenten planerade att 

ta en examen inom ekonomi samt tidigare arbetslivserfarenhet. Detta för att kunna identifiera och 

analysera eventuella extremvärden. Enkätens stomme bestod av fem stycken slutna vinjettfrågor, 

där respondenten fick uppskatta sin motivation på en likertskala mellan ett och sju, där ett 

motsvarade en mycket låg grad av motivation och sju motsvarade en mycket hög grad av 

motivation. Anledningen till att enkäten utformades med slutna frågor var för att möjliggöra en 

statistisk analys av svaren (Bryman & Bell, 2017). Efter avslutad enkät tackades respondenten 

varmt för dennes deltagande i undersökningen. 

Innan enkäten gick ut till den valda urvalsgruppen testades den genom en pilotundersökning på 

studenter med erfarenhet av enkätundersökningar för att säkerställa att den inte innehöll några 

oklarheter. Vidare gav pilotundersökningen spridda svar, vilket gav oss en indikation på att alla 

respondenter inte skulle komma att svara likadant. Detta gav även en indikation på att frågorna 

inte ledde respondenterna att svara på ett visst sätt vilket kan vara ett problem vid användandet av 

enkäter.  

3.3.2 Kompletterande kvalitativ studie 

För att komplettera den kvantitativa undersökningen och få en bättre insikt i frågan om kvinnor 

och män uppfattar tilldelade mål olika genomfördes även en mindre kvalitativ undersökning. 

Denna gjordes genom semistrukturerade intervjuer med respondenter från samma population. 

Anledningen till detta är att enkätfrågor, speciellt med slutna frågor, inte är uttömmande och kan 

därför missa vissa perspektiv, reflektioner och tankar (Bryman & Bell, 2017). Att använda just 

semistrukturerade intervjuer öppnar upp möjligheten för följdfrågor som går utanför ramen av vad 

en strukturerad intervju tillåter (Bryman & Bell, 2017). Detta öppnar upp för mer uttömmande svar 
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än om en strikt intervjuguide med stängda frågor används. En intervjuguide upprättades utifrån 

resultaten från den kvantitativa undersökningen för att möjliggöra en mer djupgående analys.  

3.4 Population och urval 

Populationen för undersökningen var svenska ekonomistudenter. Anledningen till att det är en 

intressant population är att de inom kort kommer få en fot i arbetslivet där tilldelade mål med stor 

sannolikhet kommer vara en del av vardagen. Av denna anledning är studiens resultat extra 

intressant för företag där anställning av nyexaminerade är förekommande. Tidigare studier inom 

området kön och mål (Smithers, 2015; Clark et al. 2016) har även de gjorts på 

universitetsstudenter, vilket stärker vårt val av population. Eventuella begränsningar med valet av 

population kan ligga i att de i själva verket inte tidigare har utsatts för arbetsrelaterade mål, varför 

det kan vara svårt att sätta sig in i situationerna som kommer uppmålas i enkätundersökningen. Då 

undersökningen ämnade att undersöka hur respondenterna uppfattar tilldelade mål, ansåg vi det 

dock som möjligt för dem att göra en uppskattning utifrån de beskrivna situationerna. 

Urvalet för den kvantitativa undersökningen har gjorts utifrån vad Bryman och Bell (2017) 

benämner som ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att respondenterna för undersökningen inte 

var slumpmässigt utvalda utan fanns tillgängliga för forskarna. Av denna anledning valdes 

ekonomistudenter vid Uppsala universitet ut som respondenter då båda författare studerar på 

lärosätet och har därför tillgång till en stor mängd tänkbara respondenter. En starkt bidragande 

orsak till att ett bekvämlighetsurval användes är att ett sannolikhetsurval kräver mer tid och 

resurser än vad som för oss fanns tillgängligt, vilket gör denna typ av urval lämpligt, även om det 

påverkar uppsatsens reliabilitet negativt (Bryman & Bell, 2017). 

Det största problemet med ett bekvämlighetsurval är dock att det inte går att generalisera resultaten 

för hela populationen (Bryman & Bell, 2017) och då enbart ekonomistudenter från Uppsala 

universitet är representerade i undersökningen bör den statistiska och kvantitativa analysen tolkas 

med försiktighet. Samtidigt kan resultaten ge en fingervisning och därmed erbjuda en öppning för 

vidare forskning på området (Bryman & Bell, 2017; Trost, 2012). Urvalsramen som användes var 

maillistor från tre kurser inom ekonomie kandidatprogrammet på Uppsala universitet som vi hade 

tillgång till. En fördel med att enkäten distribuerades med hjälp av mail är att sannolikheten för att 
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det faktiskt var den tilltänkta respondenten som svarade ökar, jämfört med om enkäten 

distribuerats via exempelvis sociala medier. 

Övriga brister i urvalet som kan ha påverkat reliabiliteten och validiteten negativt är att vissa utav 

respondenterna saknade tidigare arbetslivserfarenhet vilket kan göra det svårare att skatta 

motivationen utifrån en arbetsrelaterad situation. Vissa hade istället arbetat i många år och matchar 

därför inte helt studiens syfte att undersöka ekonomistudenter som inom kort ska ta sina första 

karriärmässiga kliv i arbetslivet. Vidare hade även fler frågor till varje hypotes varit önskvärda för 

att öka validiteten, där resultaten sedan skulle kunna kontrolleras med hjälp av Cronbachs alfa. 

Istället valde vi att stärka validiteten med hjälp utav intervjuer (Abro, Kurshid & Aamir, 2015). 

För den kvalitativa delen av undersökningen användes vad Bryman och Bell (2017) beskriver som 

ett snöbollsurval, där respondenten i slutet av enkäten tillfrågades om denne hade möjlighet att 

delta på en intervju nästkommande vecka. Av 91 svaranden var det fyra stycken som ställde upp 

på intervju, varav fördelningen mellan kvinnor och män var jämn. Att enbart fyra respondenter var 

villiga att ställa upp på en intervju kan dock anses något problematiskt, då detta antyder att de 

individer som faktiskt var villiga att ställa upp på en intervju urskiljer sig från resten av 

urvalsgruppen. Vidare begränsade det även den kvalitativa delens omfång. Detta kan dock även 

innebära att de frivilliga valt att delta för att de finner ämnet i enkäten intressant, vilket underlättar 

en uttömmande intervju. Då syftet med den kvalitativa delen var att utöka empirin för en mer 

grundlig analys, skulle detta hjälpa uppfylla syftet. Det knappa urvalet ledde dock till att vi ställdes 

inför valet att helt utesluta den kvalitativa delen eller att välja de respondenter som var villiga att 

ställa upp, varvid vi valde det sistnämnda. 

3.5 Sammanställning av data 
Enkäten distribuerades till 557 ekonomistuderande på Uppsala Universitet. Enkäten gick ut 

studenter som någon gång under de tre senaste terminerna läst Företagsekonomi A, B och/eller C. 

Enkäten var tillgänglig mellan den 26 april 2018 och den 2 maj 2018 och var alltså öppen i cirka 

sju dygn. Totalt svarade 91 respondenter på enkätundersökningen, där 43 stycken var kvinnor och 

48 stycken var män. För att få en större grund för statistisk analys hade det varit önskvärt att få in 

ytterligare svar men på grund av tidsbegränsning fanns inte möjlighet att kontakta fler respondenter 

eller hålla enkäten öppen under en längre period.  
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3.6 Analys av kvantitativa data 
Uppsatsen ämnade undersöka hypoteserna på 5 procents signifikansnivå för att påvisa eventuella 

skillnader könen emellan. Signifikansnivån på 5 procent är praxis vid hypotesprövning om inte 

starka skäl finns för att en annan nivå bör användas (Körner & Wahlgren, 2006), något vi inte fann 

skäl för i denna studie. För att hitta eventuella samband mellan den oberoende variabeln kön och 

dess påverkan på den beroende variabeln motivation gjordes ett t-test samt ett Mann-Whitney U-

test. Anledningen till användandet av två olika test grundar sig i att det råder 

meningsskiljaktigheter mellan två skolor av hur man bör se på Likertskalan, det vill säga huruvida 

det är en ordinal- eller intervallskala (Joshi et al. 2015). T-test lämpar sig bäst om man ser på 

testresultatet som en intervallskala, respektive Mann-Whitney U-Test om man ser på resultatet 

som en ordinalskala (Joshi et al. 2015). När resultaten från t-test och Mann-Whitney U-test 

jämfördes fann vi att resultaten i stort sett var likvärdiga med varandra, med en högsta differens i 

signifikans på 0,068. Detta ledde till att enbart t-testet användes vid analys av data, då analys 

genom båda testerna hade varit överflödigt.  

 

Valet att använda t-test grundade sig även i att vi ansåg att det i denna sjugradiga skala avsedd att 

mäta motivation inte fanns fog, vare sig för respondenter eller för skapare av enkäten, att tro att 

stegen mellan mätvärdena inte var ekvivalenta. Vidare kunde differensens normalfördelning antas 

vid alla situationer utom situation ett, vilket är av vikt då normalfördelning är ett villkor för att t-

test ska användas (Körner & Wahlgren, 2006). Det statistiska analysprogrammet SPSS gav dock 

möjligheten att använda ett t-test även på situation ett genom användandet av Welch-Satterthwaite-

metoden (Laerd Statistics, 2018). Med hjälp av kontrollvariabler gjordes även diverse analyser där 

exempelvis åldern begränsades. Ingen av dessa analyser gav något annat resultat än när hela urvalet 

användes och av den anledningen presenteras enbart analyser på hela urvalet. 

3.6.1 Reliabilitet 
De 91 svarande gav oss en svarsfrekvens på 16,3 procent, vilket är tämligen långt under önskvärd 

svarsfrekvens vid en enkätundersökning. Bryman och Bell (2017) nämner att ett bortfall på över 

50 procent är oacceptabelt för en enkätundersökning, vilket gör att reliabiliteten i denna 

undersökning måste ifrågasättas. Vidare säger samma författare dock, att “om en studie bygger på 

ett bekvämlighetsurval kan man ironiskt nog påstå att en låg svarsfrekvens är av mindre betydelse” 
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(Bryman & Bell, 2013, s. 251). Det höga bortfallet leder dock till att det är svårt att dra några 

absoluta slutsatser från undersökningen (Bryman & Bell, 2017), något som även 

bekvämlighetsurval leder till. Svarsfrekvensen vid webbaserade enkätundersökningar tenderar 

dock att bli låg och var någonting vi var medvetna om, vilket gjorde att vi valde att distribuera 

enkäten till många potentiella respondenter med priset att bortfallet skulle bli högt, snarare än att 

få ett lägre bortfall men färre respondenter.  

3.7 Analys av kvalitativa data 
Intervjuobjekten fyllde frivilligt i sin mailadress i enkätens sista fråga och blev kontaktade via 

mail. Intervjuerna bestod av öppna frågor och följdfrågor relaterade till vinjettfrågorna och fokus 

låg på att få intervjuobjekten att reflektera kring mål, tävlingssituationer och självförmåga. Vid 

analys sökte vi generella mönster i svaren och analyserade dessa med hjälp av presenterad teori. 

Intervjuerna hölls vid Uppsala universitets lokaler på Ekonomikum, där båda författarna var 

närvarande. Detta gav möjligheten för en av oss att fokusera på intervjuguiden medan den andre 

fokuserade på mer uttömmande följdfrågor och anteckningar. Fördelen med att hålla intervjuerna 

fysiskt är att även kroppsspråk och andra reaktioner kan fångas upp (Bryman & Bell, 2017). Då 

intervjuerna var korta spelades de in utan att transkriberas och istället antecknades tidpunkter för 

viktiga frågor och citat under intervjuns gång för att förenkla analysarbetet. Vid intervjutillfällena 

låg fokus på att ställa öppna frågor utan att söka speciella svar eller att påverka intervjuobjekten 

att svara på ett visst sätt. Fingerade namn användes för att fastställa anonymitet, samt förenkla för 

författare och läsare vid analys. Målet med den kvalitativa analysen var inte att analysera enskilda 

citat utan att undersöka om mönster gick att uttyda i svaren från de manliga respektive kvinnliga 

respondenterna.  
 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer  

Intervjuobjekt Datum för intervju Längd 

Rakel 2018-05-16 11 minuter 

Anna 1018-05-16 13 minuter 

Johan 2018-05-17 10 minuter 

Mike 2018-05-17 13 minuter 
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3.7.1 Validitet 
Problematiskt med en undersökning med låg reliabilitet är att validiteten påverkas negativt 

(Bryman & Bell, 2017). Att kombinera en kvantitativ med en kvalitativ metod kan därför hjälpa 

till att utröna om enkäten mätte det vi var ute efter att mäta och om respondenterna upplevde 

situationerna på ett liknande sätt och därmed öka validiteten (Abro, Kurshid, Aamir, 2015). I 

Intervjuerna framgick också att de hade uppfattat situationerna på ett liknande sätt. Trots detta kan 

validiteten i undersökningen ifrågasättas, då reliabiliteten i undersökningen var så pass låg, samt 

att respondenterna i den kvalitativa undersökningen var så pass få.  

3.8 Sammanställning av respondenter  
Enkäten besvarades av totalt 91 stycken individer, varav samtliga svar var användbara. 

Könsfördelningen, som var är en viktig del för att undersökningen skulle ge relevanta resultat var 

relativt jämn med 43 kvinnor respektive 48 män. Åldersfördelningen var spridd från 18 till 35< 

och även tidigare arbetslivserfarenhet spreds i spannet från 0 år till 21<. Kontrollvariablerna 

användes för att identifiera eventuella extremvärden eller tydliga avvikelser från generella 

mönster. Detta visade sig dock svårt att identifiera då enkäten genomfördes på likertskalan med 

endast sju steg. Hade skalan breddats hade eventuella trender beroende på bakgrundsvariabler 

lättare ha kunnat uppmärksammas. Utifrån uppsatsens syfte, att undersöka om det finns någon 

skillnad i hur svenska kvinnliga och manliga ekonomistudenter som snart tar ett kliv in i arbetslivet 

uppfattar tilldelade mål, genomfördes även tester där åldern begränsades till 25 år, dock utan 

avvikande resultat. 
Figur 1: Åldersfördelning av respondenter

 
 

48
43

Män Kvinnor
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Figur 2: Könsfördelning av respondenter 

 

4. Resultat och analys 
Syftet för uppsatsen var att undersöka könsmässiga skillnader hos svenska kvinnliga och manliga 

ekonomistudenters uppfattning av tilldelade mål. För att underlätta för läsare har resultat- och 

analysavsnitt kombinerats. Avsnittet börjar med att presentera en tabell där medelvärden, 

standardavvikelser och p-värden från enkäten presenteras. Vidare följer en presentation av 

respektive situation från enkäten samt vilka resultat dessa gav. Under varje situation presenteras 

även resultaten från intervjuerna. Resultaten analyseras under varje situation utifrån den teori som 

hypoteserna och uppsatsen bygger på.  

 

Tabell 2 presenterar det kodade resultatet från enkätundersökningen som genomfördes och visar 

medelvärde, standardavvikelse och p-värde för t-testerna. Situation ett till fem visar den 

uppskattade motivationen vid varje situation. Varje hypotes täcker motsvarande situation från 

enkäten. 
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Tabell 2: Sammanställning av medelvärdet och standardavvikelser efter kön samt p-värdet på medelvärdesskillnaden 

Situation Kön Antal Medelvärde Standardavvikelse p-värde  

1 
Kvinna   43 4,84 1,66 

0,904 
Man 48 4,88   1,25 

2 
Kvinna 43 5,28 1,20 

0,264 
Man 48 5,56 1,20 

3 
Kvinna 43 3,72 2,00 

0,080 
Man 48 4,42 1,75 

4 
Kvinna 43 4,70 1,74 

0,016 
Man 48 5,54 1,53 

5 
Kvinna 43 5,51 0,98 

0,965 
Man 48 5,52 1,03 

 

4.1 Situation 1 
Situation 1: Din chef ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Du ska 

arbeta med dessa i fyra dagar. Gör så många du hinner". Du disponerar alltså din tid relativt fritt 

under de kommande fyra dagarna.  

Hypotes 1. När målet är av ”gör ditt bästa”-karaktär kommer kvinnor att uppfatta målet som mer 

motiverade än vad män gör. 

 

Resultatet från den kvantitativa undersökningen visade att nästintill ingen skillnad mellan könen 

fanns i självupplevd motivation. Trots att hypotesen utgick ifrån att svenska kvinnliga 

ekonomistudenter7 skulle ha en högre grad av motivation i denna situation visade det sig att 

männens medelvärde var 0,04 enheter högre, dock utan signifikans med ett p-värde på 0,90. Vi 

fick därför inte det förväntade utfallet vid situation ett. Trots att tidigare studier som även de 

undersökt just universitetsstudenter (Smithers, 2015; Clark et al. 2016) visat att kvinnor presterat 

bättre än män när de ställs inför uppgifter där inget mål existerar, pekar svaren i denna enkät mot 

att det inte finns någon skillnad i den självupplevda motivationen.  

 

  

                                                
7 I resultat och analysdelen kommer svenska kvinnliga och manliga ekonomistudenter refereras till enkom som 
kvinnor och män. Detta för att underlätta för läsare.  
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Vid intervjufrågor om första hypotesen kan man dock ana ett mönster mellan hur målet uppfattades 

av kvinnor och män. Männen tyckte inte att ett vagt mål var särskilt motiverande. Samtidigt påstod 

båda männen att de skulle sätta egna, höga mål i en sådan situation och att detta då skulle kunna 

fungera motiverande. 

 
  Tabell 3: Männens citat rörande ”gör ditt bästa”-mål 

– Tycker ju det är ofantligt tråkigt att bara sitta och göra saker för att nöta av tiden, har 

hellre något att sträva efter så skulle nog sätta ett eget mål … Ett rätt högt mål i så fall. – 

Johan 

– Nej det är inte motiverande alls. Men jag skulle nog sätta upp egna mål … Rätt höga 

mål. Man vill ju sikta högt. Bli bättre. – Mike 

 

Kvinnorna verkade dock från början se på ett mer vagt mål som tämligen motiverande. Båda 

nämnde att det var motiverande att arbeta i ett bra tempo trots att de inte fick övertydliga order.  
  

 Tabell 4: Kvinnornas citat rörande, ”gör ditt bästa”-mål 
– Jo men det kan jag nog uppfatta som ganska motiverande. För att ja, det blir mer som en 

tävling mot sig själv att man ska bevisa lite för sig själv vad man går för. Men jag vill även 

uppfylla andras förväntningar på mig. Man vill visa att man är en bra arbetare som inte 

behöver bli styrd in i minsta detalj. – Anna 

– Ja, jag kommer ju göra så många jag kan men, beror på, skulle göra i ett bra tempo. 

Skönt att slippa få övertydliga order. – Rakel 

 

Något som förbisågs i teorin bakom hypotesen är hur förtroende och tillit som situationen målar 

upp skulle komma att påverka den självupplevda motivationen. Vidare förbisågs även det faktum 

att ett vagt mål kan leda individen att sätta upp egna mål. Det mönster som går att ana från 

intervjuerna med kvinnorna är att båda tycktes vara motiverade utan behovet att sätta upp egna 

konkreta mål och diskussionen handlade då främst om att det var uppskattat att inte få övertydliga 

order. Männen tycktes dock vilja sätta upp egna, höga mål i en sådan situation. Detta går i linje 

med Levy och Baumgardners (1991) studie som visade på att män sätter högre mål. Mönstret kan 

även förklaras av att kvinnor och män ofta har skilda tävlingspreferenser, där män oftare är 

tävlingsbenägna (Niederle & Vesterlund, 2007; Niederle & Vesterlund, 2011; Croson & Gneezy, 
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2009). Eventuellt kan detta då tyda på att männen anser ett tävlingsmoment motiverande och därför 

väljer att sätta upp egna mål. Samtidigt skulle detta gå emot Ordóñez et al. (2009) och Smithers 

(2015) påstående om att tydliga mål skapar en tävlingssituation, då möjligheten att sätta egna mål 

tycks kunna ge samma tävlingssituation. Vidare visade intervjuerna på att förtroende och tillit kan 

ha en inverkan på situationer likt dessa, vilket antyder att dessa aspekter kan spela en lika stor roll 

som exempelvis självförmåga och/eller tävlingspreferenser.  

4.2 Situation 2  
Situation 2: Din chef ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska 

vara klara inom en vecka". Du vet att det går att genomföra men att det kräver att du arbetar 

fokuserat i ett högt tempo. 

Hypotes 2. Vid ett tilldelat, konkret mål kommer män att uppfatta målet som mer motiverande än 

vad kvinnor gör. 

 

När dessa konkreta mål introducerades för respondenterna uppstod en ökning i medelvärdet av 

motivation hos bägge könen där männens i genomsnitt ökar 13 procent till 5,56 och kvinnornas 

med 9 procent till 5,28, vilket går i linje med målsättningsteorin. Vid ett jämförande t-test mellan 

medelvärdet i motivation könen emellan fick vi ett p-värde på 0,26, vilket innebär att resultaten 

inte gav det förväntade utfallet. Trots detta pekar dock siffrorna mot att det eventuellt kan finnas 

en skillnad i hur kvinnor och män uppfattar målet. Enligt hypotesformuleringen kan detta bero på 

mäns generella övertro på den egna förmågan (Niederle & Vesterlund, 2009; Neiderle & 

Vesterlund, 2011; Levy & Baumgardner, 1994), där ett konkret mål kräver en högre upplevd 

självförmåga för att målet ska accepteras. Tillsammans med resultaten från situation tre, där målet 

var svårare att nå och skillnaden också större, ökar trovärdigheten hos denna förklaring. Det skulle 

även kunna förklaras med argumentet att introducerandet av ett konkret mål skapar en 

tävlingssituation (Ordóñez et al. 2009; Smithers, 2015) där män är mer benägna att delta (Niederle 

& Vesterlund, 2007).  

 

Vid intervjufrågor om situation två och hur respondenterna uppfattade denna, ser vi att de ansåg 

att den kändes mer motiverande då de visste vad som krävdes, vilket går i linje med 

målsättningsteorins premiss om att mål ger en tydlig referensram (Locke & Latham, 2002). Alla 
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respondenter ansåg även att motivationen ökade eftersom de skulle vara ivriga att nå målet. Att 

båda könen ansåg situationen som motiverande tyder även på att båda könen skulle uppfatta det 

som en utmaning snarare än ett hot, vilket enligt målsättningsteorin fungerar som en bra motivator 

(Locke & Latham, 2006). Vid frågor om de uppfattade det mer som en tävlingssituation var svaren 

blandade, men samtliga respondenter ansåg att det till viss det gjorde det. Bland annat kunde det 

tolkas som en tävling mot sig själva, mot klockan eller mot chefens förväntningar. Varken kvinnor 

eller män tycktes dock mer benägna att delta i en sådan situation, vilket skulle kunna tyda på att 

skillnader i tävlingspreferenser inte påverkade uppfattningen av ett konkret och relativt utmanande 

mål. Då ingen av respondenterna uppfattade det som en tävling mot kollegor visar det även på att 

ett konkret mål inte nödvändigtvis betyder att konkurrensen ökar. Detta kan tyda på att 

tävlingspreferenser inte är av tillräckligt stor betydelse för att individer ska uppfatta ett mål likt 

detta olika.  

 

Vidare tycktes samtliga respondenter tro på sig själva i en sådan situation. Mönstret är tydligt, med 

undantaget att en respondent svarade att hon eventuellt skulle börja tvivla på sig själv om det gick 

dåligt i början av arbetet.  

 
 Tabell 5: Citat rörande konkreta mål 

– Jag tror nog ofta på mig själv. Jag går in med inställningen att jag kan klara det. Om det 

däremot börjar sämre kan jag dock börja noja och tvivla på om det kommer gå. – Anna 

– Nej, jag fokuserar inte på att jag kommer kunna misslyckas. Snarare på att det kommer 

att gå vägen i så fall, eller att ja, min grundinställning är oftast att jag kommer klara det. – 

Mike 

– Jo men jag tror på mig själv. Annars skulle man nog inte uppfatta det som en tävling. – 

Johan 

– Tror på mig själv, känner ingen rädsla för att misslyckas. Misslyckas man så misslyckas 

man.– Rakel 
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Inga generella skillnader gick alltså att finna från frågorna rörande ett mer konkret och utmanande 

mål. Ingen av dem ansåg heller att det skulle skapa någon form av hot där fokus skulle ligga på 

misslyckande, utan grundinställningen tycktes vara att de har kapaciteten att nå målet. 

Uppfattningen av tilldelade konkreta mål tycks alltså inte skiljas åt beroende av kön.  

4.3 Situation 3 
Situation 3: Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska 

vara klara inom tre dagar". Du vet att ingen annan har gjort det på mindre än fyra dagar tidigare 

och det känns därför svårt att lyckas.” 

Hypotes 3. Vid ett tilldelat, konkret mål som av individen uppfattas som svårt att nå kommer män 

att uppfatta målet som mer motiverande än vad kvinnor gör.  

 

Resultaten från situation tre visar på att medelvärdet i motivation sjönk hos båda könen jämfört 

med situation ett. Medelvärdet sjönk hos kvinnor med 23 procent och hos män med 9 procent 

vilket ger oss ett medelvärde på 3,72 hos kvinnor och 4,42 hos män. När vi jämförde skillnaden i 

medelvärde mellan kvinnor och män med ett t-test fick vi ett p-värde om 0,08, vilket innebär att 

situationen inte gav de förväntade resultaten. Resultaten var dock nära att i statistiska termer 

generera ett signifikant resultat, vilket därför erbjuder en fingervisning om att det kan finnas en 

tendens som visar på att kvinnor och män uppfattar denna situation olika. Detta skulle enligt 

hypotesformuleringen främst bero på den övertro som män ofta uppvisar på sin egen förmåga 

(Niederle & Vesterlund, 2011).  

 

Medelvärdet sjönk dock hos både kvinnor och män jämfört med situation ett, vilket kan betyda att 

denna situation mer uppfattades som ett hot snarare än en utmaning, något som är avgörande för 

om målet verkar motiverande eller ej (Locke & Latham, 2006). Denna situation är även lik 

situation två, med skillnaden att detta mål beskrevs som mycket svårare, nästan omöjligt att nå. Då 

situation två höjde medelvärdet och verkade motiverande, och denna situation verkade med 

motsatt effekt hos båda könen, stärks därför tesen om att denna situation uppfattas som hotfull 

snarare än utmanande.  
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I den kvalitativa undersökningen framgick även att alla respondenter främst ansåg målet som 

omotiverande då risken för att misslyckas var större än att lyckas. Johan och Anna nämner att det 

kan verka motiverande att lyckas med ett mål som på förhand tycks väldigt svårt att uppnå, men 

ingen av dem tycktes trots detta uppskatta det i någon större utsträckning.  

 
 Tabell 6: Citat rörande högt uppsatta mål som något motiverande 

– Förmodligen att det känns hopplöst. Vore ju jävligt häftigt att lyckas om det var som i 

situationen i enkäten, men alltså, främst skulle det nog kännas hopplöst. – Johan 

– Vinsten kanske är större om jag klarar av ett väldigt svårt mål, men jag tycker att det är 

högst omotiverande ändå. – Anna 

 

Det generella mönstret vi fann var att alla respondenter var tämligen överens om att ett sådant mål 

ökar risken för att man fokuserar på risken att misslyckas. Från Rakels svar framgick att hon redan 

vid frågan ansåg att inställningen var att hon inte skulle lyckas. 

 
 Tabell 7: Citat rörande högt uppsatta mål som hot 

– Skulle bli omotiverad. Har jag inställningen att jag ändå inte kommer hinna så bryr jag 

mig inte så mycket om jag misslyckas eller lyckas. – Rakel 

– Tror på mig själv i de flesta situationer, annars skulle jag nog försöka förmedla till 

chefen att det känns omöjligt. Men risken för att jag skulle fokusera på att jag kan 

misslyckas kan nog finnas. – Johan 

– Det varierar. Om jag känner mig stressad av det kan tankar på misslyckande komma 

upp. – Mike 

– Känner mer en rädsla för att misslyckas. Om man inte har en chans att lyckas vill jag 

inte känna att jag misslyckats om jag väl försöker. – Anna 

 

Även de kvalitativa resultaten tyder på att situationen snarare uppfattas som hotfull än utmanande. 

Trots att två respondenter, Johan och Anna, svarade att det går att se som en utmaning, tycktes 

deras generella inställning vara negativ till situationen. Överlag framkom inga mönster som tyder 

på att en sådan situation uppfattas olika av kvinnor och män. Resultaten från enkäten visar dock 

på en fingervisning åt att de skulle uppfattas olika. Enligt t-testet var dock skillnaden inte 
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signifikant, och i statistiska termer hade därför hypotesen förkastats. Utifrån den kvalitativa 

analysen kunde inga tydliga mönster utläsas som stärker denna fingervisning.  

4.4 Situation 4 
Situation 4: Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Alla 

anställda på din avdelning har fått lika mycket att göra men endast den som blir klar först kommer 

att få en belöning". Vidare tilltalar belöningen dig 

Hypotes 4: Vid ett tilldelat, konkret mål där belöningen enbart utdelas till den bäst presterande 

individen kommer män att uppfatta målet som mer motiverande än vad kvinnor gör. 

 

I jämförelse med situation ett, där ett vagt mål tilldelades, ökade mäns medelvärde i motivation 

med 14 procent till 5,54, samtidigt som kvinnornas medelvärde i motivation sjönk med 3 procent 

till 4,7. Vid ett jämförande t-test av den självupplevda motivationen mellan könen får vi ett p-värde 

på 0,016 vilket innebär att utfallet blev det förväntade, det vill säga att män mer än kvinnor 

motiveras av en situation där belöningen delas ut efter prestation relativt andra individers 

prestation.  

 

Resultatet går i linje med vad Niederle och Vesterlund (2007) visar på, nämligen att män i högre 

grad tenderar att välja situationer när belöning enbart utgår till den bäst presterande. Detta tyder 

på att mäns övertro på sig själva får mest uttryck vid en tävlingssituation där enbart den bäst 

presterande belönas. Kvinnor väljer oftare belöningar baserat enbart på sin egen prestation 

(Niederle & Vesterlund, 2007) och enligt resultat från Gneezy, Niederle och Rustichinis (2003) 

studie höjer ofta män, relativt kvinnor, sin prestation i en situation likt denna. Vidare antogs 

riskpreferenser kunna påverka en situation likt denna, vilket även detta skulle kunna vara en 

förklaring till varför männen tycktes uppfatta situationen som mer motiverade då de enligt 

forskning är mer risksökande än kvinnor (Croson & Gneezy, 2009). 

 

Vid intervjufrågor kring situation fyra kunde även vissa mönster uttydas mellan hur kvinnor och 

män uppfattar en sådan situation. Tydligt identifieras att männen nämner belöningen och viljan att 

”vinna”, samtidigt som kvinnorna mer diskuterade kring att de inte ville komma sist. Båda männen 

nämner dock att det beror på om de skulle vara på humör för en tävling.  



29 
 

 Tabell 8: Citat rörande mål som konkret tävling 
– Beror nog återigen på dagsform, skulle inte vilja jobba så på daglig basis, men kan ju 

vara kul med vissa tävlingar ibland, beror såklart mycket på belöningen också … Att 

komma först motiverar mig då. Eller i alla fall om det handlar om en belöning. – Johan 

– Är jag på tävlingshumör blir jag ju taggad … Jag motiveras av att komma först snarare 

än att inte komma sist. – Mike 

– Skulle inte anstränga mig. Fan vad tråkigt. Skulle jobba på helt som vanligt, sen får väl 

chefen tycka vad hen vill … Skulle inte anstränga mig mer, men vill självklart inte komma 

sist. – Rakel 

– Inte jättemotiverande. Dels är ju sannolikheten väldigt liten att lyckas. Om man bara 

tävlar mot en annan person känns det mer motiverande. Men när det är många, ja, 

sannolikheten är ju som sagt rätt liten … Skulle jag ändå vara med om en sådan situation 

skulle jag nog fokusera på att inte komma sist. Mer än att faktiskt vinna. – Anna 

 

Dessa resultat kan kopplas till ovan nämnda forskningsresultat som visar på att män tenderar att 

välja en sådan situation i större utsträckning än kvinnor. Att kvinnorna nämner att de inte vill 

komma sist skulle även kunna betyda att de i högre grad än män inte tror på sin egen förmåga 

relativt andra, vilket också går i linje med presenterad teori. Männens svar kopplas till denna 

uppsats genomgående tema om deras övertro på den egna förmåga, där intervjusvaren tydde på att 

de fokuserade på att vinna, vilket i sin tur tyder på att de istället tror på den egna förmågan relativt 

andra. Detta fann vi även när frågor kring hur de skulle bedöma sin egen kapacitet i en sådan 

situation.  
 Tabell 9: Citat rörande motivation och tron på egen förmåga relativt andra 

– Jag tror att jag utvärderar mig själv efter andra. Jag tror nog gärna att det finns fler 

konkurrenter som har större förmåga att utföra uppgiften snabbare och bättre och därför 

skulle jag ju inte vinna. – Anna 

– Medelmåtta, helt okej. Bättre än vissa och sämre än andra. – Rakel 

– Man tittar lite på andra och bedömer sedan sina chanser. Oftast tänker jag nog att det 

nog ska gå vägen. – Mike 

– Kortsiktigt bättre, men som sagt, om de var på daglig basis skulle jag nog ruttna och 

sluta bry mig om tävlingen. Om jag inte alltid vann såklart. – Johan 
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Denna situation var den enda som genom både de kvantitativa och kvalitativa resultaten tyder på 

att kvinnor och män uppfattar mål olika. Detta ter sig också logiskt i förhållande till presenterad 

teori och tidigare forskning, då både övertron och tävlingspreferenser bör ha störst inverkan på 

uppfattningen av denna situation. 

4.5 Situation 5 
Situation 5. Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska 
vara klara inom en vecka". Efter 3 dagar inser du att du ligger efter. Då får du ett samtal från 
chefen som bekräftar att du ligger lite efter men att hen är övertygad om att du kan klara av att 
lösa uppgifterna! 
Hypotes 5: vid ett tilldelat, konkret mål kommer positiv återkoppling leda till att kvinnor uppfattar 

målet som mer motiverande än vad män gör. 

 

Den presenterade hypotesen föreslog att kvinnor skulle motiveras mer av positiv återkoppling än 

män. Resultaten visade dock på motsatsen, där män hade ett medelvärde på 5,52 och kvinnor ett 

medelvärde på 5,51, och vi fick alltså inte de förväntade resultaten. Skillnaden visade sig inte heller 

signifikant med ett p-värde på 0,97. Hypotesen grundades i observerade könsskillnader, där 

kvinnor tycks påverkas starkare av både negativ och positiv återkoppling (Mayo et al 2012; 

Johnsson & Helgesson, 2002). Vidare grundades den i tidigare forskning som säger att kvinnor 

upplever både positiva och negativa känslor starkare än män (Harshman & Paivio, 1987), vilket 

skulle kunna leda till att positiv återkoppling skulle motivera mer hos kvinnor. Verbal uppmuntran 

har även en påverkan på den upplevda självförmågan, vilket är viktigt för att uppnå målåtagande 

till en uppgift. Tillsammans med tidigare argument borde detta leda till att kvinnor motiveras mer 

av positiv återkoppling, något resultaten dock inte tydde på. Då utgångspunkten i situation fem 

liknar den i situation två, där ett konkret mål introduceras, kan vi dock även titta på förändringen 

mellan dessa situationer. Detta visar att kvinnornas genomsnittliga motivation ökar med 4 procent 

från 5,28 till 5,51, medan männens motivation sjönk med 1 procent från 5,52 till 5,56. Dessa 

resultat går i linje med hypotesen, dock inte tillräckligt mycket för att kunna påstås visa några 

tecken om att uppfattningen skiljer sig åt beroende av kön.  

 

Utifrån intervjuerna verkade samtliga respondenter uppfatta återkoppling som något önskvärt. Ett 

mönster kan dock anas, där kvinnorna nämner att positiv återkoppling kan öka motivationen eller 
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ansträngningen, till skillnad från männen som visserligen nämner att de skulle ta återkopplingen 

positivt men inte gav några svar om ökad ansträngningsnivå eller motivation. 

 
 Tabell 10: Citat rörande återkoppling från chef 

– Skulle tänka att då är de nöjda med vad jag gör, och skulle nog fortsätta som innan men 

kanske lite mer motiverad. – Rakel 

– Positiv återkoppling kan nog få mig att öka takten för då känner jag att jag verkligen gör 

rätt. Något som jag som sagt ibland tvivlar på. – Anna 

– Skulle nog nöja mig rätt bra då och tugga på i samma tempo som innan. – Johan 

– Man vill ju alltid bli bättre och tolkar det ju som att man är på rätt spår. – Mike 

 
Dessa svar går relativt väl i linje med den grund som hypoteserna står på, att kvinnor i högre grad 

tar åt sig av återkoppling samt att deras självförtroende påverkas mer utav den. Då självförtroendet 

enligt Judge, Erez och Bono (1998) går att koppla till självförmågan leder detta till en större chans 

att mål accepteras, vilket i sin tur bidrar till en högre grad av motivation. Samtidigt är mönstret 

inte tillräckligt tydligt för att avgöra om så var fallet. På samma sätt bör även negativ återkoppling 

kunna påverka självförtroendet åt andra hållet, vilket då kan påverka motivationen. Vid frågan hur 

intervjupersonerna skulle reagera på negativ återkoppling fick vi följande svar: 
 
 Tabell 11: Citat rörande negativ återkoppling 

– Tycker hen att jag typ varit långsam så ber jag nog om ursäkt och 

lägger mig platt … skulle nog bli rätt omotiverad. – Rakel 

– Jag lyssnar på återkopplingen om den är mer negativ också. Jag 

tror ofta att andra vet mer än jag och vill då gärna ha tips på hur 

jag kan göra istället. – Anna 

– Är kritiken är felaktig försvarar jag mig, annars skulle jag nog 

försöka förklara mig snarare än att försvara mig, alternativt typ be 

om ursäkt och säga att jag ska bli bättre. – Johan 

– Ja, jag går nog in lite i försvarsposition. I alla fall till en början 

… Men jag tvivlar inte speciellt mycket på min förmåga då. 

Eventuellt på arbetsinsatsen just då. – Mike 
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Ett synligt mönster är att de manliga respondenterna ansåg att de skulle besvara den negativa 

återkopplingen på ett eller annat sätt, vilket ingen av kvinnorna gjorde. En parallell skulle kunna 

dras till ett av de argument som ligger till grund för hypotes 4, där tidigare forskning visar att män 

oftare än kvinnor reagerar med ilska när kvinnor reagerar med rädsla trots att de står inför samma 

situation (Lerner et al. 2003). Att försvara sig gentemot kritiken kan då ses som de mest rationella 

istället för att acceptera den.  

5. Diskussion och slutsatser 
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det finns en skillnad i hur svenska kvinnliga och 

manliga ekonomistudenter uppfattar tilldelade mål. Detta gjordes genom fem hypoteser som 

undersöktes genom en kvantitativ enkätstudie, vilken sedan kompletterades med en mindre 

kvalitativ intervjustudie. Resultatet från studien visade inga tydliga skillnader i hur kvinnor och 

män uppfattar mål, med undantag för mål där belöning enbart delas ut till den bäst presterande 

individen. När detta undersöktes visade den kvantitativa delen på en signifikant skillnad och i den 

kvalitativa delen fann vi mönster som tyder på att kvinnor och män uppfattar en sådan situation 

olika. Det viktigaste bidraget studien presenterar är därför att situationer där mål kopplas till en 

tävling mot andra tycks motivera män på ett mer effektivt sätt än kvinnor. Då bekvämlighetsurval 

användes i denna uppsats bör dessa resultat dock tolkas med försiktighet. Vidare presenterar 

studien resultat som pekar på att kvinnor och män kan uppfatta mål på olika sätt, men att det inte 

nödvändigtvis påverkar motivationen olika. Vid en ”gör ditt bästa”-situation verkar män i högre 

grad motiveras av möjligheten att kunna sätta egna mål, medan kvinnor belyser förtroende och att 

fritt disponera sin tid som motiverande.  

 

Vi fann i studien att mäns motivation var högre i samtliga situationer, vilket kan indikera på att de 

män som svarade på enkäten rent generellt uppfattar sig mer motiverade. Det kan även ha att göra 

med vad som fick oss att genomföra studien från början, det vill säga att män har en högre tro på 

sin egen förmåga och därför motiveras mer av mål, där det krävs en tro på att det går att nå målet 

för att det ska fungera motiverande. Detta skulle dock inte förklara situation ett, där målet var av 

”gör ditt bästa”-karaktär vilket borde innebära att självförmågan inte spelar en lika stor roll. I denna 

situation framgick det dock i den kvalitativa undersökning att det kan leda individer att sätta egna 

mål, vilket båda männen nämnde. De sa sig även sätta tämligen höga mål, vilket går i linje med 
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hur vi har argumenterat för att självförmågan kommer påverka uppfattningen av målet. Resultatet 

från enkäten gällande återkoppling gick även det i motsatt riktning jämfört med förväntat resultat, 

där männens motivation var något högre än kvinnornas. Om man tittar på förändringen mellan 

situation två och fem, då den andra situationen har samma utgångsläge som den femte, talar 

skillnaden dock för att motivationen förändrades i den riktning som hypotesen föreslår. Denna var 

dock ytterst marginell och visar därför inte på några stora skillnader beroende av kön. 

 

Dessa resultat och föreslagna förklaringar av dem visar på svårigheten med att mäta något så 

abstrakt som en uppfattning, i denna uppsats operationaliserat som motivation. Den främsta 

svårigheten vi stötte på anser vi vara den gällande hur resultaten ska tolkas. Exempelvis vid 

jämförelse mellan situation två och fem där resultaten marginellt gick i samma riktning som 

hypotesen, men i motsatt riktning när situation fem mättes enskilt. För att överkomma denna 

svårighet genomfördes t-test även på skillnader mellan situationerna, vilka dock inte visade på 

några signifikanta skillnader mellan könen.  

 

I den kvalitativa undersökningen kunde vissa mönster uttydas, vilka dock även de ska tolkas med 

försiktighet på grund av delens ringa omfattning och den allmänna bristen på generaliserbarhet 

kvalitativa undersökningars medför. De tydligaste mönstren som gick att utläsa var att män i större 

utsträckning fokuserar på att vinna snarare än att komma sist samtidigt som kvinnor uppvisade 

motsatta tendenser vid situationer där belöning enbart delades ut till den bäst presterande 

individen. Männen tenderade även att skatta sin förmåga relativt andra högre än kvinnor, vilket 

går i linje med män tävlingsbenägenhet och övertro på den egna förmågan. Vidare framgick att de 

manliga respondenterna i större utsträckning var benägna att sätta egna, höga mål vid ett tilldelat 

men vagt mål, vilket skulle fungera motiverande för dem. Även detta skulle kunna förklaras med 

tävlingsbenägenheten hos män, då ett eget mål kan stimulera denna. De kvinnliga respondenterna 

ansåg istället att de skulle finna motivation i att en överordnad visade förtroende för dem och 

uppskattade att inte få för strikta instruktioner, vilket tyder på att aspekter denna uppsats inte 

fokuserat på kan spela en lika stor roll för uppfattningen av ett mål. Alla respondenter visade 

tendenser på att fokusera på misslyckande när målet kändes svåruppnåeligt, vilket tyder på att en 

tro på den egna förmågan inte påverkar uppfattningen oavsett svårighetsgrad på målet. Gällande 

återkopplingen tycktes alla respondenter uppskatta positiv feedback, men enbart kvinnorna 
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nämnde att det skulle öka motivationen och ansträngningen. Dessa resultat går i linje med teorin 

bakom hypotes fem som pekar på att kvinnor i högre grad påverkas av feedback. 

 

Då syftet aldrig var att dra några generella slutsatser kring populationen är den största styrkan med 

studien att det kan ge en fingervisning för framtida studier. Då mängden data var tillräckligt stor 

för att statistisk analys skulle kunna genomföras, samt att könsfördelningen var tämligen jämn 

både i den kvalitativa och den kvantitativa delen, bör resultaten därför vara av intresse för just 

detta. Grundtanken bakom studien var att mäns övertro på den egna förmågan, samt den 

tävlingsbenägenhet de ofta uppvisar, skulle kunna leda till att kvinnor och män uppfattar mål olika. 

I delen som undersökte en situation där både tävling och övertro på den egna förmågan torde spela 

störst roll fick vi även resultat som tydde på detta, vilka även stärktes av den kvalitativa delen. 

Detta gör att studiens grundtanke fortfarande känns relevant för framtida studier och vi anser därför 

att denna inte bör förkastas enbart på grund av att studiens resultat inte visade på några större 

skillnader.  

   

Resultaten från studien går till viss del emot och till viss del i linje med tidigare forskning inom 

området. Enligt tidigare studier presterar kvinnor bättre än män när inget mål existerar vilket bör 

kunna ha ett samband med motivationen i dessa sammanhang. Den skillnad vi fann angående 

motivation i en sådan situation tydde dock, om än mycket marginellt, på motsatsen. Resultaten 

från situation 4 gav liknande resultat som tidigare forskning, vilken visar på att män oftare än 

kvinnor väljer att deltaga i såna situationer. Detta framgick i både den kvantitativa och den 

kvalitativa delen. En slutsats denna studie har givit är att individer tycks kunna uppfatta mål olika, 

vilket även visar på områdets relevans för vidare forskning. Gällande uppfattningen av mål 

beroende av kön, fann vi i de hypoteser där hypotesformulering argumenterade för att mäns ofta 

överdrivna tro på den egna förmågan bör spela störst roll, pekade resultaten också tydligast i denna 

riktning. Detta gör att den föreslagna tesen om att kvinnor och män kan uppfatta mål olika, främst 

beroende av generella skillnader i tron på den egna förmågan, känns fortsatt intressant.  

 

Kunskapstörsten angående samspelet mellan mål och hur anställda uppfattar dessa bör vara 

ständigt närvarande inom organisationer. Utifrån studiens resultat bör därför chefer och ledare ta 

med sig att mål kan uppfattas olika och därför inte bör behandlas som en universallösning för 
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framgång. Istället bör mål formuleras med noggrann eftertanke för att inte få en negativ inverkan 

på anställdas motivation.  

 

6. Vidare forskning 
Resultatet i denna studie pekar på att det finns fog för vidare forskning inom ämnet som borde vara 

av intresse både för organisationer och akademiker. Trots att endast en av fem situationer gav ett 

förväntat utfall, erbjuder studien ett resultat som pekar på att det eventuellt kan finnas en skillnad 

i hur kvinnor och män uppfattar mål. Det kan vara av intresse att mer djupgående studera detta i 

dels olika kontexter, men framförallt genom ett metodval som erbjuder en större generaliserbarhet. 

Trots att tidigare studier har visat att kvinnor presterar bättre än män när inget konkret mål existerar 

visade resultaten i denna studie på att ingen större skillnad i motivation tycks existera. Ett intressant 

ämne för vidare studier bör därför vara om relationen mellan motivation och prestation är lika stark 

mellan könen. Är kvinnor mindre beroende av en stark motivation för att prestera?  

 

Vidare har uppsatsen enbart skrapat på ytan gällande skillnader mellan könen, med främsta fokus 

på mäns tävlingsbenägenhet samt övertro på den egna förmågan. En mer djupgående studie som 

kan erbjuda högre validitet angående hur individer uppfattar mål är därför ett intressant ämne för 

vidare forskning. Att på ett optimalt sätt kunna behärska mål inom organisationer kan i allra högsta 

grad vara en viktig ingrediens för att optimera anställdas prestationer vilket skulle förenkla för 

chefer och ledare. Vidare studier om hur dessa mål kan anpassas på individnivå utifrån personliga 

preferenser för att på så vis kunna maximera utfallet av målen är även det av stort intresse. 
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Enkätundersökning 
Avsnitt 1: Mål och motivation 

Denna enkät avser att undersöka hur studerande på Uppsala Universitet påverkas av tilldelade mål 

i en arbetsplatskontext. Enkäten beräknas ta cirka tre minuter att genomföra. Efter det att 

respondenten har svarat på fem frågor om dig själv, kommer du att mötas av fem scenarion som 

alla beskriver en situation där du som anställd möts av en tilldelad arbetsrelaterad uppgift. Du 

kommer att vara anonym och resultaten från denna studie kommer inte att användas i annat syfte 

än som underlag i kandidatuppsatsen. 

Avsnitt 2: Utbildning 

Fråga 1: Planerar du att ta, eller har redan tagit, en ekonomie kandidatexamen? 

Svarsalternativ: 

Ja 

Nej 

Avsnitt 3: Om dig 

Fråga 2: Kön 

Svarsalternativ: 

Man 

Kvinna 

Annat 

Fråga 3: Ålder 
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Svarsalternativ: 

18 – 35< 

Fråga 4: Hur många års arbetslivserfarenhet med en sysselsättningsgrad över 50 % har du? 

Svarsalternativ: 

0 – 21< 

Avsnitt 4: Information 

Var vänlig läs varje scenario och svara på den efterföljande frågan genom att fylla i den siffra på 

skalan du anser passa bäst in. 

I varje scenario antas du enbart arbeta med de tilldelade arbetsuppgifterna. Om inget annat framgår 

i scenariot finns ingen belöning bunden till slutförda arbetsuppgifter. 

Vidare antas du vara neutralt inställd till uppgifternas karaktär och finner dem därför varken roliga 

eller tråkiga. Du är även bekant med uppgifternas karaktär (du kan lösa dem). 

Avsnitt 5: Situation 1. 

Din chef ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Du ska arbeta med dessa 

i fyra dagar. Gör så många du hinner". Du disponerar alltså din tid relativt fritt under de kommande 

fyra dagarna. 

Fråga 5: Vilken grad av motivation till arbetsuppgifterna uppskattar du att dessa 

instruktioner kommer att leda till? 

Svarsalternativ: 

1 2 3 4 5 6 7 

Avsnitt 6: Situation 2. 
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Din chef ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska vara klara 

inom en vecka". Du vet att det går att genomföra men att det kräver att du arbetar fokuserat i ett 

högt tempo. 

Fråga 5: Vilken grad av motivation till arbetsuppgifterna uppskattar du att dessa 

instruktioner kommer att leda till? 

Svarsalternativ: 

1 2 3 4 5 6 7  

Avsnitt 7: Situation 3. 

Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska vara klara 

inom tre dagar". Du vet att ingen annan har gjort det på mindre än fyra dagar tidigare och det känns 

därför svårt att lyckas. 

Fråga 5: Vilken grad av motivation till arbetsuppgifterna uppskattar du att dessa 

instruktioner kommer att leda till? 

Svarsalternativ: 

1 2 3 4 5 6 7  

Avsnitt 8: Situation 4. 

Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Alla anställda på din 

avdelning har fått lika mycket att göra men endast den som blir klar först kommer att få en 

belöning". Vidare tilltalar belöningen dig. 

Fråga 6: Vilken grad av motivation till arbetsuppgifterna uppskattar du att dessa 

instruktioner kommer att leda till? 

Svarsalternativ: 
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1 2 3 4 5 6 7  

Avsnitt 9: Situation 5. 

Chefen ger dig en bunt arbetsuppgifter. Instruktionen från chefen lyder: "Dessa ska vara klara 

inom en vecka". Efter 3 dagar inser du att du ligger efter. Då får du ett samtal från chefen som 

bekräftar att du ligger lite efter men att hen är övertygad om att du kan klara av att lösa uppgifterna! 

Fråga 7: Vilken grad av motivation till arbetsuppgifterna uppskattar du att det 

uppmuntrande samtalet från chefen kommer att leda till? 

Svarsalternativ: 

1 2 3 4 5 6 7 

Avsnitt 10: Tack för att du tog dig tid att svara på enkäten, det har varit till stor hjälp för 

oss! 

Fråga 8: Har du möjlighet och lust att ställa upp på en ca 20 minuter lång intervju om tilldelade 

mål och motivation någon gång mellan den 2a och 4e maj? Fyll i din mailadress nedan så kontaktar 

vi dig! (Kaffe ingår) 

Svarsalternativ: Öppet svarsalternativ 
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8.2 Bilaga 2: Intervjuguide 
 

Nedan följer intervjuguiden som användes vid de semistrukturerade intervjuerna. Frågorna ledde 

till följdfrågor beroende av svar.  

 

• Har du genomfört enkäten ”Mål och motivation?” 

• Hur uppfattar du ett vagt mål?  

• Sätter du egna mål i en sådan situation?  

• Sätter du höga eller låga mål?  

• Vad är din generella uppfattning kring ett konkret och utmanande mål? 

• Om målet känns extremt svåra att uppnå, hur tänker du kring en sådan situation? 

• Hur utvärderar du dig själv om du misslyckas?  

• Påverkar ett misslyckande hur du ser på din egen förmåga i liknande situationer i 

framtiden? 

• Accepterar du att du inte räckte till eller är din spontana reaktion att hitta 

bortförklaringar? 

• Hur uppfattar du situationer där enbart den bäste blir belönad? 

• Vad skulle vara din motivator i ett sådant sammanhang? 

• Är din generella uppfattning att du är bättre eller sämre än andra i en sådan situation? 

• Vad är din generella uppfattning kring återkoppling? 

• Vad är din generella uppfattning kring positiv återkoppling?  

• Vad är din generella uppfattning om negativ/kritisk återkoppling? 


