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Abstract 

Purpose – The current study aims to analyze how employees in temporary groups gets motivated, 

based on their personality traits and generation belonging, focusing on the goal setting theory. The 

study also focuses on the combination of these two variables concerning the goal setting theory. 

Design – A total of 56 individuals working in project groups completed the questionnaire made for 

measure their personality traits and their work motivation. 

Findings – Results in this specific case demonstrated differences in motivation based on their 

personality traits and generation. The study also found differences when studying the combination of 

the two variables. For example that generation X employees with a high trait of extrovert, gets 

motivated by taking more responsibility, while employees in generation Y with high trait of openness 

gets motivated when a goal is set high.  

Research limitations – this study should be seen as a case and not to be generalized across all 

employees working in temporary groups. 

Keywords – The Big Five, personality traits, generational differences, motivation, goal setting theory, 

project management, temporary groups. 

 

Sammanfattning 

Syfte – Studien syftar till att utifrån målsättningsteorin, analysera hur medarbetare i temporära 

grupper motiveras utifrån deras personlighetsdrag och generationstillhörighet och även i 

kombination av de två variablerna.  

Design – 56 individer som jobbar i projektgrupper svarade på studiens enkät som var gjord för att 

mäta deras personlighet samt hur de motiverades utifrån målsättningsteorin. 

Resultat – Resultatet visade att det i detta case fanns skillnader mellan generationer och 

personlighetsdrag i hur medarbetarna motiveras utifrån målsättningsteorin. Studien fann även 

skillnader vid kombination av de två variablerna. Bland annat att medarbetare från generation X med 

hög grad av personlighetsdraget extrovert motiveras av att ta mer ansvar, medan medarbetare i 

generation Y med hög grad av öppen för att uppleva motiveras av att ett mål är högt uppsatt. 

Avgränsning - Studien bör ses som ett case och inte generaliseras över samtliga medarbetare som 

arbetar i temporära grupper. 

Nyckelord – Big Five, personlighetsdrag, generationsskillnader, motivation, målsättningsteorin, 

projektledning, temporära arbetsgrupper. 

 



 
 

Tack till 

Vi vill rikta ett stort tack till medarbetare på Nethouse och Strateg samt resterande respondenter 

som arbetar i projektgrupper, som tagit sig tid att besvara våra enkäter. Tack också till vår 

seminariegrupp, för trevliga seminarium och bra kritik. Vi vill även tacka Tobias Johansson för all 
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ett stort stöd under hela uppsatsprocessen.   
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 

Att arbeta med projektgrupper är en arbetsform som ökat i betydande utsträckning i dagens 

organisationer (Ravikiran & Bredillet, 2010). Dessa projekt får ett starkare fäste, både som 

organisationsform samt arbetsform (MacHeridis 2005, s.16).  Den ökande tillämpningen av projekt 

har sitt ursprung från förändringar på marknaden som bland annat internationalisering, ökad 

konkurrens och kortare livscyklar hos produkterna, vilket har medfört ett ökat krav på 

kundanpassning, flexibilitet och kvalitet. En projektgrupp är en temporär grupp och utgår i allra flesta 

fall från en kunds önskemål. Kunden betalar ett visst pris för en viss kvalitet och är därför ofta 

närvarande under hela projektprocessen, för att slutresultatet ska nå dennes förväntningar 

(MacHeridis 2005, s.14).  

Det är möjligt att i en projektgrupp finna olika typer av individer, både från olika generationer och 

med olika personlighetsdrag. Även om det ofta är bra för projektresultatet med olikheter bland 

medarbetare i en projektgrupp, anses det utifrån en del studier inte fungera problemfritt. I en artikel 

från tidningen CIO (Chief Information Officers) nämner Steff (2008) att det existerar ett 

generationskrig på våra arbetsplatser. Jonkman (2011) skriver att dagens generationer har blivit 

uppfostrade under mycket olika förutsättningar och menar att detta påverkar vilka värderingar vi har 

och även hur vi motiveras. Vissa generationer har vuxit upp under efterkrigstiden medan andra 

generationer har vuxit upp under fred och blomstrande ekonomi (Jonkman 2011). Teknologin är 

också en orsak i detta generationskrig, då användning av denna typ av kommunikationsmedel kan av 

baby boomers1 och generation X2 kännas både abrupt och något som ofta skapar missförstånd (Steff 

2008). Utöver, eller kanske på grund av dessa olikheter, har flera forskare kommit fram till att det 

finns skillnader i hur generationerna motiveras (Wong, Gardiner, Lang & Coulon 2008). Vroom (1967) 

konstaterade att en medarbetares prestation är en direkt funktion av medarbetarens motivation. 

Han menar att motivation och hur nöjda medarbetare är med sin arbetsuppgift, ligger i grund för hur 

väl en medarbetare presterar. Han nämner även att motivationen kan ses som en persons behov 

eller vad personen i fråga har för preferenser. Till exempel menar Tulgan (1995) att genX i större 

utsträckning motiveras av tydliga uppdrag, medan generation Y3 i större utsträckning förväntar sig att 

få bidra till besluten på sin arbetsplats (Hurst & Good 2009).  

                                                           
1
 Baby boomers benämner medarbetare födda 1945-1964 

2
 Generation X kommer i detta arbete kallas för genX och benämner medarbetare födda mellan år 1965-1980 

3
 Generation Y kommer i detta arbete kallas för genY och benämner medarbetare födda mellan år 1981-1994 
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Det har forskats mycket kring sambandet mellan generation och motivation, men en del forskare 

menar att det inte är möjligt att kategorisera och dra slutsatser i hur medarbetare motiveras genom 

att enbart placera dem i generationsfack. De behöver i så fall kombineras med andra faktorer som till 

exempel kön, bakgrund och personlighetsdrag (Employee Benefits 2006). Därför har vi i denna studie 

valt att fokusera, förutom på generationstillhörighet, även på hur individer med olika 

personlighetsdrag, utifrån Big five, motiveras. 

En projektgrupp består ofta av en samling människor med olika personligheter och olika bakgrund 

och det projektledarens uppgift att se till att gruppen tillsammans når det uppsatta målet. Mål kan 

exempelvis innebära att hålla sig inom en bestämd tidsram och en viss budget, samt leverera en 

produkt eller tjänst som lever upp till kundens förväntningar. För att projektgruppen ska uppnå 

målen är det viktigt att projektledaren motiverar medarbetarna för att maximera deras prestationer 

under projektets gång. För ledaren kan det därför vara avgörande att vara medveten om de 

skillnader som finns mellan medarbetarna. Dessa skillnader kan till exempel grunda sig i 

medarbetarens personlighet, arbetsmoral, värderingar och kultur (Brenner 2007). 

För att tillsammans med sina medarbetare framställa ett projekt som bemöter kundens önskemål, är 

det viktigt för en projektledare att vara medveten om att individens unika personlighet kan påverka 

projektet (Brenner 2007). Innan 1980-talet ansåg forskare att personlighet inte hade någon större 

betydelse för forskning kring hur individer verkade och motiverades på arbetsplatserna. På senare år 

har denna forskning dock fått ett uppsving och idag forskas det mycket kring personlighetens 

betydelse på arbetsplatserna (Barrick, Mount & Judge 2001). En utvecklad teori kring 

personlighetsdrag hos individer är Big Five (även kallad Five factor model, FFM). Denna teori beaktar 

fem olika personlighetsdrag som tillämpas för att beskriva en individs beteende. Dessa 

personlighetsdrag innefattar; neurotisk, extrovert, öppen för att uppleva, villighet och samvetsgrann 

(Furnham 1997, s.167).  
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1.2 Motivation inom projektgrupper 

Det som skiljer sig mellan ledarskap inom en traditionell organisation och ledarskap i en 

projektgrupp, är att en projektgrupp är en temporär grupp med en temporär projektledare. För att få 

gruppen att maximera sina prestationer och därmed nå ett lyckat och framgångsrikt resultat, är en 

viktig del att medarbetarna i arbetsgruppen är motiverade. En av de första frågorna en projektledare 

bör ställa sig innan han eller hon startar ett projekt, är hur denne ska motivera sina medarbetare 

(Schmid & Adams, 2008). 

Ett kännetecken för temporärt hopsatta grupper, som projektgrupper, är att mål har en betydande 

och tydlig del i arbetet (Projektledarhandbok, 1997). Att sätta mål menar Parks & Guay (2009) som 

refererar till Locke (1997), leder till bättre resultat inom en organisation. Master & Frazier (2007) 

refererar till Locke & Latham (1990) som menar att det mänskliga beteendet är målmedvetet och 

Gällstedt (2002) menar att fokus på mål frambringar direkt motivation. 

Målsättningsteorin, på engelska även kallad Goal setting theory, består av flera dimensioner och det 

har visat sig att individer motiveras olika utifrån dessa dimensioner. Exempelvis har tidigare teorier 

visat att genX i större grad motiveras mer av att målen är specifika och konkreta (Tulgan 1995). Det 

kan därför vara bra att fokusera på olika delar av målsättningsteorin beroende på individen och 

därmed viktigt för en ledare att öka insikten om hur medarbetare i projektgrupper motiveras utifrån 

olika dimensioner av målsättningsteorin. I sin tur kan detta leda till maximering av medarbetarnas 

prestationer.  

1.3 Problemdiskussion 

I en projektgrupp har medarbetare med olika bakgrund och personlighetsdrag, blivit sammanförda 

för att tillsammans nå ett bestämt mål under en viss tidsram (Schmid et al. 2008).  Olikheter hos 

medarbetarna i gruppen kan enligt Steff (2008), utgöra en utmaning för ledare och skapa problem att 

nå de uppsatta målen om det inte hanteras på ett insiktsfullt sätt. Kapoor & Solomon (2011) menar 

att organisationer måste anpassa arbetsplatserna med beaktning av medarbetares olikheter för att 

skapa en produktiv arbetsmiljö. För en ledare kan det därmed vara lämpligt att uppmärksamma och 

hantera skillnader för att kunna effektivisera medarbetarnas prestationer (Crampton, Hodge 2007). 

Ett sätt att hantera skillnader kan exempelvis vara att motivera medarbetarna i gruppen i enlighet 

med deras preferenser. Mycket av de tidigare studier som fokuserat på skillnader i generation och 

personlighetsdrag gällande motivation har inte inriktat sig på just temporära grupper. Utifrån detta 

ämnar därmed denna studie att fokusera på just temporära grupper och jämföra detta med tidigare 

forskning kring ämnet.   
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1.4 Problemfrågeställningar 

 Vilka skillnader gällande motivation utifrån målsättningsteorin, går att identifiera mellan 

generationer i temporära arbetsgrupper? 

 Vilka skillnader gällande motivation utifrån målsättningsteorin, går att identifiera mellan olika 

personlighetsdrag i temporära arbetsgrupper? 

 Vilka skillnader gällande motivation utifrån målsättningsteorin, går att identifiera mellan 

generationstillhörighet och personlighetsdragen i temporära grupper?  

1.5 Studiens syfte   

Syftet är att, utifrån målsättningsteorin, identifiera skillnader och analysera hur medarbetare i en 

temporär grupp motiveras utifrån deras personlighetsdrag och generationstillhörighet. Vidare ämnar 

studien att jämföra tidigare teorier med den insamlade kvantitativa datan, för att se om det finns 

några likheter eller skillnader. I det fall det visar sig att det finns skillnader i hur medarbetare 

motiveras utifrån personlighetsdrag och generationstillhörighet, samt en kombination av dessa två 

variabler, ämnas ett motivationsschema skapas, vilket en ledare kan använda sig av för att maximera 

prestationerna hos medarbetarna i en projektgrupp.  

1.6 Avgränsning 

Detta arbete avgränsar sig till medarbetare inom projektgrupper i Örebro. Intresset ligger i 

projektgrupper på grund av att de arbetar tillsammans som ett hopsatt lag mot ett gemensamt mål, 

under en viss tidsram. Vårt val att studera projektgrupper grundar sig även i att dessa ofta är en 

sammansättning av medarbetare med olika personligheter och generationsdrag. De 

personlighetsdrag som vi har valt att tillämpa, har framställts utifrån tidigare teorier inom psykologi 

och går att finna i projektgrupper oavsett vilken bransch medarbetaren arbetar inom 

(Projektledarhandbok, 1997).  

Vi har valt att fokusera på tre olika generationer; baby boomers (1945-1964), generation X (1965-

1980) och generation Y (1981-1994) (Wong, Gardiner & Lang 2008). Tidigare studier skiljer sig åt 

gällande den tidsmässiga indelningen, men vi har valt att utgå från årtalen som nämns senare i 

definitionen. Arbetet är en nutidsanalys, som innebär att studien utgår från hur det ser ut i dagsläget.  

Vi har valt att avgränsa oss till arbetsmotivation, då studieobjektet är medarbetare inom 

projektgrupper. Vidare har vi avgränsat oss till målsättningsteorin då den är aktuell för temporära 

grupper, samt teorier som går att koppla till Big five och generationstillhörighet. Fokus ligger på 

faktorer som är tillämpbara i temporära arbetsgrupper.  
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1.7 Definitioner  

Generation – ”grupp av ungefär likåldriga individer av samma art” (Nationalencyklopedin, 2012). 

Generationsindelningarna definieras utifrån de tidshändelser de växt upp under. I detta arbete 

kommer vi att utgå från en generationsindelning som vi anser är vanligast förekommande i tidigare 

teorier. Denna åldersindelning är angelägen för den geografiska avgränsning, det vill säga 

medarbetare i Sverige. 

Generation Baby boom (Baby boom) – Personer födda mellan 1945- 1964 (Hannay & Fretwell 2011).   

Generation X (GenX) – Personer födda mellan 1965 - 1980 (Hannay et al. 2011)  

Generation Y (GenY)- Födda mellan 1981- 1994 (Angela 2005).   

 

Projektgrupp – I en projektgrupp sker ”en unik process, bestående av ett antal samordnade och 

styrda aktiviteter med start och slutdatum, initierad för att uppnå ett mål som uppfyller specifika 

krav, inklusive begränsningar i tid, kostnader och resurser.” (Internetsida: Projektledarhandbok 1997).  

Big Five – För att förstå personlighetsdrag hos människor har det under flera år forskats fram en teori 

för att tolka detta. Denna modell brukar kallas för Big Five och innefattar fem olika 

personlighetsdrag; extrovert, vänlighet, öppen för att uppleva, neurotisk, samvetsgrann (Hartman 

2006). 
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2. Teoretisk referensram 

 

Den teoretiska referensramen avgränsar sig till arbetsmotivation utifrån målsättningsteorin, kopplad 

till temporära arbetsgrupper. Vidare studeras tidigare teorier som kopplar samman generation och 

Big Five till motivation. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen.  

2.1 Motivationsteori  

“To be motivated means to be moved to do something” 

(Richard & Deci, 2000). 

Motivationsteorin söker att förklara varför människor gör som de gör (Reeve 2010) och en 

medarbetarens prestation är en direkt funktion av dennes motivation (Vroom, 1967, s.197). 

Motivation och hur nöjda medarbetare är med sin arbetsuppgift, ligger till grund för hur väl en 

medarbetare presterar (Vroom, 1967, s.197).  Vroom (1967) nämner även att motivation kan ses som 

en persons behov eller vad personen i fråga har för preferenser. Herzberg menar att motivation 

varken är morot eller piska, utan är en inre drivkraft som ligger dold inom alla individer. Det är denna 

inre drivkraft som får oss att agera på ett visst sätt och inte på grund av konsekvenserna av en morot 

eller piska (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 148-152). Reeves (2010), som är forskare inom 

psykologi, beskriver motivation på följande vis;  

”The study of motivation concerns those processes that give behavior its energy and direction”. 

(Reeve 2010) 

Människor agerar olika i samma situationer och deras beteenden varierar i intensitet. Intensiteten i 

sig varierar också mellan människor. Det innebär att i samma situation agerar en del människor aktivt 

och engagerat, medan andra agerar passivt och oengagerat. Eftersom motivationen varierar hos 

människor, varierar också beteendet, vilket kan innebära hög eller låg insats på arbetsplatsen och att 

individens uthållighet antingen är stark eller svag (Reeve 2010).  
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2.2 Målsättningsteori 

Arbetsmotivation uppmärksammades på 1960-talet. Ett av de mest omtalade teoretiska bidragen, 

menar Dwivedula et al. (2010), kommer från Locke (1968) med sin målsättningsteori. I 

projektgrupper är mål en viktig del i arbetet och Parks et al. (2009) refererar till Locke (1997) som 

menar att det finns påtagliga bevis för att satta mål leder till bättre resultat på arbetsplatsen. 

Genom att använda sig av målsättning inom organisationer, skapas en känsla av enighet och laganda 

(Latham 2003). Mål frambringar direkt motivation hos individen och det får ledare och medarbetare 

att fokusera på det som är viktigt (Gällstedt (2002). Magnus (2002) menar att mål tvingar ledare att 

komma ihåg att ”the main thing is keeping the main thing the main thing”.  Masters & Frazier (2007) 

refererar till Locke & Latham (1990) som menar att det mänskliga beteendet är målmedvetet. 

Masters et al. (2007) refererar därefter vidare till Ryan (1970) som vidarehåller att mål direkt 

upprätthåller individers energi mot att utföra en specifik handling. Mål frambringar för många 

individer ett nöje genom tävling hos sig själv och med andra och kan också ses som effektivt eftersom 

det skapar utmaningar och en känsla av prestation när individer gör framsteg mot målet. I många fall 

kan mål även skapa mening åt annars meningslösa uppgifter (Latham 2003). Att vissa människor 

presterar bättre än andra menar Locke (2004) som refererar till Latham & Locke (1991), beror på att 

individer har olika prestationsmål och olika nivåer av målsträvan.  Målsättningsteorin medför även en 

del kognitiva fördelar. Den kan påverka medarbetares agerande gällande dennes beslutstagande, 

ansträngning och uthållighet att förbättra dessa mekanismer för att hitta bättre vägar för 

medarbetaren att uppnå målet (Locke 2004, s. 107). 

Målmotivation brukar delas in i två delar. Den ena tar upp vilket mål vi väljer att sträva mot, beslutet 

att genomföra ett specifikt mål och välja dess innehåll. Denna del brukar kallas målval eller 

målinnehåll. Den andra delen tar upp hur vi faktiskt driver mot målet, med vilken intensitet och 

uthållighet. Detta brukar kallas målsträvan/målstyrning (Parks et al. 2009).  

2.2.1 Faktorer inom målsättningsteorin  

För att uppnå fördelarna med att sätta mål krävs dock minst fyra principer. Dessa är att målet bör 

vara utmanande, specifikt samt att feedback bör ges under processen fram till målet och att 

nödvändiga resurser som behövs för att uppnå målet måste tillhandahållas (Locke 2004, s. 107). 

Krishna (2006) tar även upp att de uppsatta målen torde vara mätbara under hela projektets 

livscykel, då mål måste kunna mätas för att de skall fungera och öka prestationerna. Målet bör även 

vara mätbart och belönas i kongruens med målet. Om människor belönas på statistik som inte mäter 

målet kommer de flesta medarbetare sluta fokusera på målet och istället att fokusera på det som 

mäts (Latham, 2003). 
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Specifika mål innebär exempelvis att bli uppmanad att sälja 80 produkter snarare än att bli tillsagd 

att göra sitt bästa (Locke 1996). Många ledare brukar sätta mål som exempelvis att medarbetarna 

ska uppnå högsta kvaliteten på servicen, men Magnus (2002) menar att mål ska ses som ett 

slutresultat som exempelvis att öka bruttoresultatet med 10 procent. Gällstedt (2002) fick i sin studie 

fram att individers motivation och inspiration ökar när målen är klara och tydliga. Dock menar 

Anonymous (2009) att för specifika mål kan få medarbetarna att utveckla ett för smalt fokus och att 

de därmed kan misslyckas med att upptäcka uppenbara problem runt omkring.  

Syftet med målsättningsteorin är att få mål att bli konkreta, att flytta det från känslomässig retorik till 

konkreta handlingssteg. För att detta skall vara möjligt måste målet, förutom de tidigare nämnda 

faktorerna, även vara uppnåeligt, relevant och innefatta en tidsgräns (Latham 2003). Locke (2004, s. 

108) menar att målet även bör vara högt uppsatt för att det ska leda till bättre prestationer. Det finns 

dock risk för att ett oetiskt beteende kan uppkomma om målen är för överambitiösa (Schweitzer 

2009).  Yearta, Maitlis & Briner (1995) refererar till Latham & Locke (1990) som även de menar att 

målen inte bör vara för högt uppsatta och svåra eftersom det inte kommer att resultera i bättre 

prestationer. 

Målsättningsteorin tillämpas främst för att motivera sina medarbetare, men trots att ett mål är 

tydligt och relevant, sker det konstant förändringar inom själva målet samt dess omgivning. Dessa 

förändringar medför att en medarbetare hela tiden måste var engagerad, oavsett förändringar. En 

studie har visat att dessa förändringar kan leda till att medarbetaren blir stressad. Stressen beror 

bland annat på att medarbetaren måste anpassa sig efter förändringarna, samt genomföra 

eventuella förändringar i processen (Gällstedt 2002). Andra forskare menar att målsättning är ett 

effektivt sätt att minska stressen på. Anledningen till detta är att målsättning ger medarbetaren en 

mening med arbetet och det blir möjligt för honom eller henne att följa utvecklingen för sitt utförda 

arbete. Att sätta mål bidrar även till att vissa otydligheter försvinner och arbetet blir tydligare. Dock 

är det viktigt att medarbetaren enbart har ett fåtal mål att sträva efter, eftersom för många mål kan 

leda till att han eller hon väljer ut de mål som inte är av störst vikt (Latham 2003). 

Målsättning är ofta ihopkopplat med organisationens belöningssystem (Yearta et al. 1995). Många 

organisationer använder sig idag av bonussystem och andra prestationsrelaterade belöningssystem. 

Dessa system är utformade för att framförallt motivera medarbetaren. I en studie har det dock 

framgått att det inte finns någon relation mellan graden av prestation hos medarbetaren och bonus 

(Yearta et al. 1995).  
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2.2.2 Medarbetarens deltagande vid målsättning 

För att öka målengagemanget samt prestationen hos en medarbetare, menar Locke (2004) som 

refererar till Erez et al. (1986), att det är viktigt att individen får vara med och sätta målet. Forskarna 

anser att det är mer effektivt än att be medarbetaren uppnå ett redan uppsatt mål. Detta beror 

enligt Erez & Kanfer (1983) på att individen ökar både känslan av kontroll och rimligheten med målet. 

I sin tur leder detta till att medarbetaren blir mer insatt i arbetet och kan därmed öka sina 

prestationer. Vid tillfällen då medarbetaren inte får delta vid målformuleringen, finns det risk för att 

denne inte förstår eller har bristande kunskap, vilket i sin tur leder till en minskad prestation från 

medarbetarens sida (Yearta et al. 1995). Dock finns det meningsskiljaktigheter. En del forskare menar 

att deltagandet i målutformningen inte har någon större betydelse gällande medarbetarens 

prestationer (Latham & Marshall 1982), utan menar istället att det är målets svårighetsgrad som ökar 

medarbetarnas prestationer (Yearta et al. 1995). 

För att det ska vara möjligt för målsättning att fungera inom en organisation och i en projektgrupp, är 

det nödvändigt att medarbetaren är engagerad under hela processen som leder till det uppsatta 

målet. Att få medarbetaren att vara engagerad under hela processen är en svår uppgift för ledaren 

som måste tolka eventuella brister som kan ske i processen och visa att han/hon stöttar 

medarbetarens strävan efter målet. Ledaren måste även förmedla en känsla av att medarbetarens 

arbete är uppskattat och uppmärksammat (Latham 2003). Om en medarbetare är engagerad i sitt 

arbete, är det mer troligt att denne stannar kvar på sin arbetsplats och hjälper sina medarbetare och 

är även villig att arbete övertid menar Locke et al. (1990) som refererar till Organ, 1987. 

2.2.3 Motsättningar mot målsättningsteorin 

Det finns dock en del motsättningar mot att målsättning alltid leder till bättre prestationer hos 

medarbetarna. Exempelvis menar Locke (2004) som refererar till Kanfer & Ackerman (1989) att när 

individer är i tidigt stadium av inlärning och saknar tillräcklig kunskap för att behärska en uppgift 

presterar de bättre när de blir tillsagda att göra sitt bästa snarare än att nå ett högt uppsatt mål. När 

de uppsatta målen är för komplexa, blir medarbetarens beslutstagande, ansträngning och uthållighet 

inte längre tillräckliga för att garantera höga prestationer hos medarbetarna. Det beror på att de inte 

hunnit lära sig en korrekt strategi för att utföra uppgiften på ett effektivt sätt. I det stadiet handlar 

det mer om att lära sig snarare än att bli motiverad. Det kan också vara att personer med specifika 

och höga mål känner press på att prestera bra direkt. De lägger därför större vikt och fokus på sin 

önskan om att nå målet än att lära sig rätt sätt att utföra uppgiften.  
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2.3 Motivation inom generationerna  

Studier som antyder att det finns skillnader mellan de tre generationerna, konstaterar att det som 

formade oss som barn påverkar hur vi idag är på vår arbetsplats. Den största delen av tidigare 

forskning visar att det finns skillnader och att det ofta uppstår konflikter mellan generationer på 

arbetsplatserna, på grund av dessa skillnader (Sacks, 2006). Enligt tidigare forskning är det viktigt att 

vara medveten om dessa skillnader mellan generationerna. Denna medvetenhet kan i sin tur öka 

resultaten inom organisationen och även förbättra medarbetarens arbetsmoral (Kapoor & Solomon 

2011; anonym 2005). 

2.3.1 Generation Baby boomers (1945-1964) 

Baby boomers är den generationen som föddes efter andra världskriget och som i dagsläget besitter 

majoriteten av ledarpositionerna inom organisationerna (Hannay et al. 2011). Tidigare studier har 

visat att baby boomers, till skillnad från de andra generationerna, har en högre arbetstillfredsställelse 

och är inte lika villiga att lämna sina arbetsplatser (Benson & Brown, 2011). 

Wallence (2006) har i sin artikel kommit fram till att det inte finns några signifikanta skillnader mellan 

hur engagerade baby boomers och genX är i sitt arbete. Dock har han funnit skillnader mellan 

generationerna gällande de faktorer som är relaterade till arbetsengagemang. Wallence (2006) 

antyder att monetära belöningar i form av betalning exempelvis hög inkomst eller bonus, går i större 

utsträckning att relatera till baby boomers engagemang. Ytterligare en faktor som skiljde sig åt 

mellan generationerna gällande motivation, är att baby boomers i högre grad motiveras av makt än 

vad både genX och genY gör (Wong, Gardiner, Lang & Coulon, 2008). 

2.3.2 Generation X (1965-1980) 

GenX ses ofta av de andra generationerna som cyniska, självständiga och lättirriterade vid tillsägning 

om smådetaljer (Watt, 2010). Tulgan (1995) menar att genX inte uppskattar att bli detaljstyrda av 

ledaren, men motiveras av tydliga och klara uppdrag. Det är även viktigt att medarbetare från genX 

får utöva sin kreativitet och att tillåtas vara ansvariga för de resultat som framställs, men framförallt 

är det viktigt att målen är tydliga. Känslan av oberoende är en faktor som genX och genY har 

gemensam, det vill säga, att de vill ha möjligheten att ta besluten själva. För dem är det viktigt att de 

får ta del av besluten gällande arbetets utformning samt tidsbegräsningen. Andra faktorer genX och 

genY har gemensamt är att båda är målorienterade, arbetsflexibla och har haft omfattande 

utbildnings- och utvecklingsmöjligheter (Southard & Lewis, 2004). Dock har det visat sig att genX i 

större utsträckning än genY motiveras av makt, men mindre än baby boomers (Wong et al. 2008). 
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Ytterligare en motivationsfaktor som har visat sig skilja mellan baby boomers och genX, är att genX 

har olika prioriteringar. De känner inget krav på att jobba övertid eftersom de prioriterar sin egen 

fritid. De har även större fokus på balans i livet, det vill säga balansen mellan fritid och jobb och ser 

anställningen som ett kontrakt där lojalitet är irrelevant (Wendover, 2009). 

2.3.3 Generation Y (1981-1994) 

Tidigare studier har visat att genY ofta är orädda för sina chefer och om de tror sig veta bättre är de 

inte rädda att säga det, oavsett individens titel (Sacks, 2006). De förväntar sig att få bidra till besluten 

på sin arbetsplats och att få vara med och bestämma genom att uttrycka deras åsikt. Detta tros 

föranledas från deras aktiva roll i familjebeslut (Hurst & Good, 2009). De har växt upp och blivit 

uppmuntrade att ifrågasätta både deras föräldrar och lärare (Shaw & Fairhurst, 2008). 

Stereotyper som har skapats av de andra generationerna angående genY, är att genY är lata, 

svårhanterliga och hala, då de ständigt är beredda att lämna organisationen och gå vidare till en 

annan arbetsplats (Watt, 2010). GenY anser enligt Sacks (2006) studie att det är viktigare att trivas på 

sin arbetsplats och är därför benägna att flytta tills de hittar en plats där de trivs, till skillnad från de 

äldre generationerna. Detta kan vara en bakomliggande faktor till varför de anses vara hala.  

Daglig feedback är viktigt för genY då de vill veta hur de ligger till rent arbetsmässigt för att ha 

möjlighet till att förbättra sig (Sacks, 2006). Andra viktiga faktorer som prioriteras av genY, var enligt 

Wong et al. (2008) som refererar till Arthur(2009) bland annat att utföra prestationer samt att få ta 

ansvar. 

2.3.4 Kritik till motivationsteorier gällande generationsskillnader 

Det finns forskning som strider mot de ovannämnda teorierna gällande hur generationerna 

motiveras på arbetsplatsen. En vetenskaplig artikel från tidningen Employee Benefits (2006), menar 

att det finns skillnader mellan åldrarna, men att dessa inte beror på generationstillhörighet. Även 

Yang & Guy (2006) menar att olikheterna är en funktion av biologisk ålder snarare än 

generationsidentiteter. I Employee Benefits (2006) framkom det att yngre anställda, ofta vid början 

av sin karriär, föredrar kortsiktiga belöningar eller pengar. Detta i relation till de äldre som föredrar 

ändringar i livsstilen, exempelvis att dra ner på arbetstimmarna eller att få en bättre balans när de 

börjar närma sig pensionsåldern (Employee Benefits, 2006). Vi kommer dock inte att fokusera på 

detta, då det är skillnader mellan generationer vi vill fokusera på.  

Vid en konferens i Kanada som handlade om hur chefer kan övervinna generationskrigen på 

arbetsplatserna, framkom att skillnaderna mellan generationerna har mer med uppfattning att göra 

än verklighet. Varje generation ser på andra generationer mer strängt än på sin egen, men egentligen 
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är likheterna fler än de inser (Watt, 2010).  Detta styrker även Appelbaum et al. (2004) som också 

menar att det finns skillnader, men att dessa är få och att likheterna är fler. Alla generationer vill ha 

respekt, flexibilitet, rättvisa och möjlighet att utföra intressanta och givande arbeten (Watt, 2010). 

Trots att många forskare har studerat sambandet mellan generationstillhörighet och motivation, 

anser en studie att det inte enbart går att kategorisera motivation utifrån generationstillhörighet. 

Forskarna menar att generationstillhörighet behöver kombineras med en annan faktor som till 

exempel personlighetsdrag (Employee Benefits, 2006). 

2.4 Personlighetsdrag - Big Five 

För att förstå personlighetsdrag hos människor, har det forskats fram en teori för att tolka detta, 

denna brukar kallas ”The trait approach”, ”The five factor model”, eller som vi kallar det i detta 

arbete; ”Big Five” (Hartmann, 2006). Det är på senare år personlighetsforskning i arbetslivet har fått 

uppsving. Det var först efter 1980-talet forskare förstod att personligheten har betydelse på 

arbetsplatsen, och forskningen kring detta tog fart (Barrick, Mount, Judge, 2001).  Big Five används 

både för att förklara och beskriva allmänna lagar om personlighet som gäller för alla människor och 

söker även beskriva individuella skillnader. Big Five anses även vara tillämpbar som ram för forskning 

och att det är en utgångspunkt för en omfattande allmän teori om personlighet (Hartmann, 2006). 

Genom en ökad förståelse för skillnader i personlighet, kan en ledare anpassa sitt agerande och 

därmed öka prestationen i projektgruppen (Parks & Guay, 2009). Tidigare forskning har använt sig av 

personlighetsdrag för att beskriva varför människor motiveras och därefter agerar på ett visst sätt 

inom organisationer.  

De fem kategorierna i Big Five innefattar; neurotisk, extrovert, öppen för att uppleva, villighet och 

samvetsgrannhet. Dessa är sedan indelad i tre olika skalor, hög, medel och låg (Furnham, 1997, s. 

167). Många tidigare teorier har fokuserat på enbart hög grad av personlighetsdragen, för att få det 

jämförbar har vi därför valt att också avgränsa oss på detta vis. Extrovert innebär att individen är 

utåtriktad, social, aktiv, livlig och föredrar att ha folk runt sig hela tiden. Villighet/vänlighet innebär 

att individen har medkänsla, är vänlig, generös, förtroendefull och vill gärna samarbeta för att 

undvika konflikter. Öppen för att uppleva innebär att individen är öppen för nya upplevelser, kreativ, 

analytisk, intelligent och är mycket fantasifull. Neurotisk innebär att individen är känslig, nervös, 

känslosam och blir lätt upprörd. Samvetsgrann innebär att individen är noggrann, ansvarsfull, 

sparsam och välorganiserad. Denna person har en hög standard och strävar alltid efter att nå sina 

mål (Furnham, 1997, s. 167). 
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2.4.1 Motivation inom Big Five 

Under de senaste decennierna har flera studier funnit stöd för att personlighet kan påverka hur en 

medarbetare motiveras (Bipp & Kleingeld, 2011). Bipp & Kleingeld (2011) refererar till Locke (2001) 

som menar att effekten av att sätta mål på arbetsplatsen påverkas, tillsammans med tro på sin egen 

förmåga, av medarbetarnas personlighet. En studie gjord av Erdheim, Wang, Zickar & Michael (2006), 

visade att personlighetsdrag har en betydande roll till exempel gällande medarbetarens engagemang 

inom organisationen. Resultaten i artikeln antyder att personlighetsdraget extrovert är signifikant 

relaterat till känslomässigt engagemang. 

I tidigare studier finns det starka argument för att personlighet, särskilt samvetsgrannhet och 

känslomässig stabilitet, har en inverkan på motivation, vilket påverkar hur en individ presterar (Parks 

et al. 2009). Barrick et al. (1993) fann i sin studie över yrkesgruppen försäljare, att samvetsgranna 

medarbetare i större utsträckning var benägna att sätta och engagera sig vid mål. De fann att 

personer som var samvetsgranna hade högre förväntningar på framgång, vilket ökade deras 

prestationer samt chansen att uppnå det uppsatta målet. I Bipp & Kleingelds (2011) studie indikerar 

resultaten också på att personer med hög samvetsgrannhet är mer benägna att förbinda sig till de 

mål som satts, oberoende på hur de uppfattar innehållets kvalitet.  Personer med neurotiska drag var 

däremot oftare skeptiska till att förbinda sig till mål, och hade i större utsträckning problem med dess 

innehåll. Parks et al. (2009) refererar till Kanfer et al. (1999) som menar att drag av ångest förhindrar 

individer från att effektivt kontrollera negativa känslor som orsakar distraktioner och hämmar 

självreglerande processer som ingår i motivationsprocessen att sträva mot uppsatta mål.  

Barrick, Stewart, Neubert & Mount (1998) fann att grupper vars medlemmar var mycket extroverta 

motiveras av tillsynsbedömningar, vilket innebär att ledaren tittar till och kontrollerar deras 

prestationer. Vidare har det visat sig att arbetsgrupper med extroverta och känslomässigt stabila 

personer är förknippade med högre lönsamhet, vilket dock tros ha att göra med den sociala 

sammanhållningen. 

2.4.2 Kritik mot tillämpning av Big Five  

Trots användbarheten av Big five, finns det kritik som går att rikta mot den. Exempelvis är de fem 

dimensionerna i Big five inte självständiga konstruktioner och personlighetsegenskaperna kan inte 

alltid ses som oberoende av varandra. Exempelvis menar en studie att personer med hög 

samvetsgrannhet, presterade mer om de hade hög grad av vänlighet/villighet jämfört med låg. Det 

går också att ifrågasätta om det verkligen är rimligt att minska ner alla personlighetsdrag som en 

människa kan ha, till endast fem centrala egenskaper(Latham, 2007, s. 136). 
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 2.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Fokus i denna teoretiska referensram ligger på målsättningsteorier med koppling till 

generationstillhörighet och personlighetsdrag. Det har visat sig finnas skillnader i hur olika 

generationer och personlighetsdrag motiveras. Exempelvis menar Tulgan (1995) att genX inte 

uppskattar att bli detaljstyrda av projektledaren, men presterar bättre av tydliga och klara uppdrag. 

De generationer vi valt att studera är baby boomers (födda 1945-1964), generation (födda 1965-

1980) och generation Y (födda 1981-1994).  

Personlighetsdragen som valts att användas i denna studie delas upp i fem olika drag, nämligen 

extrovert, samvetsgrann, öppen för att uppleva, vänlig/villig samt neurotisk. Dessa personlighetsdrag 

delas sedan in i olika grader, nämligen hög, medel eller låg grad. Vi har valt att fokusera på enbart 

hög grad av de valda dragen i denna studie, då även tidigare studier har valt att fokusera just på 

detta.   

De målsättningsdimensioner som utvunnits utifrån den teoretiska referensramen och som vi valt att 

studera i denna studie är bland annat vilken typ av målsträvan individen innehar, hur viktigt målets 

innehåll och svårigheten i målet är för att vilja uppnå målet, om mål frambringar stress eller ej, hur 

engagerad individen blir av mål, om det är viktigt med tillsyn och att få delta i att sätta målen, hur 

maktbenägna samt ansvarstagande de olika individerna är och slutligen om de motiveras i högre grad 

om målet är specifikt och mätbart.  
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3. Metod 

 

Detta avsnitt avser beskriva på vilket sätt studien har genomförts. Inledningsvis ges en överblick av 

studiens design för att sedan komma in på tillvägagångssätt och på vilket sätt vi hanterar den 

insamlade empirin. Detta avsnitt är utformat för att möjliggöra en bedömning av trovärdigheten i 

studien. 

3.1 Studiens design 

Objektivitet är något alla forskare eftersträvar, men det är en komplex princip och i stort sett 

omöjligt att helt uppnå (Glaze, 2000). Våra tidigare erfarenheter och den information vi tidigare 

mött, påverkar hur vi tar oss an studien, både vid val av teori och hur vi väljer att tolka den 

information vi får in. Detta fenomen brukar benämnas bias, vilket innebär att vetenskapliga 

slutsatser ligger i konflikt med våra personliga erfarenheter (Berlet, 2011). Vi har varit medvetna om 

detta och försökt att ha det i åtanke när studien utfördes.  

Denna studie ser idag annorlunda ut än vad den gjorde till en början. Studiens problemutvecklingsfas 

till de slutgiltiga problemfrågesällningarna har under tidens gång utvecklats och förändrats. Vi 

studerade först tidigare teorier kring ämnet och kom fram till en problemfrågeställning, men efter en 

fördjupning i teorierna samt medverkan vid seminarium valde vi att omformulera 

problemfrågeställningarna. Holme & Solvang (1997, s. 47) kallar detta för växelverkan, det vill säga, 

en ständig skiftning mellan teori och problemfrågeställning. 

Vår tanke med studien var att testa tidigare teoriers resultat och se om vi kommer fram till liknande 

resultat, vilket enligt Bryman & Bell (2005, s. 40) är tyngden i kvantitativa studier. Detta gjorde vi för 

analysera hur medarbetare i en temporär grupp motiveras utifrån deras personlighetsdrag och 

generationstillhörighet. Det går dock att diskutera om det enbart går att använda sig av kvantitativ 

metod när attityder studeras, då attitydmätning är en tolkning. Det finns dock ett allmänt bruk av att 

använda surveyundersökning vid attitydmätningar och Bryman et al. (2005) menar att det endast är 

ett antagande och inget som är bevisat att kvalitativa metoder skulle passa bättre för att få en bild av 

hur människor upplever sin värld och att kvantitativa metoder också är användbart för detta syfte.  
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3.2 Tillvägagångssätt  

För att studera hur en medarbetare i en temporär grupp motiveras utifrån dennes generation och 

personlighet, tillämpades i detta arbete en enkätundersökning. Enkätundersökning valdes på grund 

av att det möjliggör att upptäcka och beskriva små skillnader mellan människor. Vi vill beskriva 

eventuella samband mellan generation, personlighet och motivation, och kvantitativa mätningar gör 

det lämpligare att bedöma hur starka dessa samband är (Bryman et al. 2005, s. 89). 

Först mailades förfrågningar ut till företag som använder sig av projektgrupper för att se om de var 

intresserade av att delta i studien. Svarsfrekvensen från detta var mycket låg. Vid en 

enkätundersökning är forskare beroende av respondenternas välvilja att besvara enkäten (Holme et 

al. 1997, s. 173) och därför beslöt vi oss för att istället ta kontakt via telefon. Vid varje telefonsamtal 

sa vi varifrån vi kom, vad enkäten innebar och att det skulle hjälpa oss mycket om de ville vara med. 

Vi märkte ett ökat intresse till att delta när vi tog kontakt med företagen via telefon. Vi informerade 

dem om att deras anonymitet skulle respekteras och att de fick ta del av resultatet om det önskades. 

Att upplysa om detta motiverar enligt Holme et al. (1997, s. 174), respondenterna till att besvara 

enkäten. De företag vi kom i kontakt med, ville först kolla närmare på frågorna innan de valde att 

delta i undersökningen. Ett företag frågade exempelvis varifrån vi fått personlighetsfrågorna ifrån, 

om det kom från en testad teori. Vi berättade mer ingående och skickade en artikel som vi hade tagit 

frågorna ifrån och bestämde sedan tid med företagen och tog oss dit för att dela ut enkäterna till 

projektarbetarna.   

Vid enkätutdelningen var vi på plats och kunde besvara respondenternas frågor vid eventuella 

oklarheter. På två av företagen var ledaren närvarande när medarbetarna besvarade enkäten. På ett 

företag satt de yngre för sig själva medan de flesta äldre satt runt det stora bordet. Detta skulle 

möjligtvis kunna ha påverkat svaren, då respondenterna runt bordet kanske i större utsträckning 

svarade positivt om det fanns risk att kollegorna tjuvkikade. Under enkätutdelningen var det glad 

stämning, vilket skulle kunna innebära att de svarade mer positivt än vad de kanske skulle göra i 

andra situationer. Vi besökte dem även när de skulle hålla ett möte, därför kan fokus för vissa ha 

legat på mötet istället för enkäten vilket kan lett till ett jäktande vid besvarandet.  

3.3 Urval 

Vår population består av medarbetare som arbetar i en projektgrupp, dock är storleken på denna 

population okänd.  Vi var ute på tre företag belägna i Örebro som tillhör tre olika branscher och det 

kraven på respondenterna var att de jobbade i en projektgrupp samt att det fanns en spridning av 

generationerna i gruppen. Vi använde oss inte av något sannolikhetsurval, utan snarare ett subjektivt 

urval, då det skedde efter vår egen urskillning. Detta var praktiskt för oss, men det är dock svårt att 
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säga hur säkra resultaten blir (Holme et al. 1997, s. 184). Antalet enkäter som besvarades av 

medarbetare inom generation Baby boomers var 16, inom genX 19, medan antalet respondenter 

som tillhörde genY var 21 medarbetare. Sammanlagt fick vi in 56 enkäter, varav 34 var män och 22 

var kvinnor. Detta kan i många fall anses vara en låg siffra, eftersom en hög svarsfrekvens innebär ett 

mer representativt urval. Det hade varit önskvärt att få in fler enkäter, men dessvärre tackade ett 

antal företag nej vid förfrågan, trots en tydlig beskrivning av arbetets syfte. Ett företag som hade 

tackat ja till att delta i studien, tackade i sista sekunden nej vilket i sin tur ledde till att antalet 

respondenter sjönk under det antal vi hade önskat. Det är viktigt att vara medveten om varför en del 

företag och organisationer tackar nej till att delta i undersökningen för att mer framgångsrika 

metoder att få företag att delta (Bryman & Bell 2005, s. 122). Vi fick ofta svaret att de inte hade tid 

till att fylla i enkäterna, eller att det helt enkelt inte fanns något intresse att delta och få ta del av 

resultatet. Detta påverkar den externa validiteten negativt då urvalsramen är bristfällig. I sin tur 

innebär detta att resultatet inte är generaliserbart på populationen (Bryman & Bell 2005, s. 49, 

s.111). Med hänsyn till detta har vi ändå valt att utgå från de 56 insamlade enkäterna. Studien bör 

dock beskådas som ett case som framförallt är generaliserbart på de företag som har medverkat i 

enkätundersökningen. En fördel med de 56 respondenterna som deltog, är att de representerar alla 

de olika kategorier av personer som vi är intresserade av att undersöka, vilket är en förutsättning för 

att kunna genomföra studien (Bryman & Bell 2005, s. 123).  

3.3.1 Bortfall vid enkätundersökning 

Bortfallet var lågt, då det enbart var två respondenter som inte hade fyllt i den sista sidan på enkäten 

(se bilaga 1, del D, s. 4). Vi tror att detta bortfall berodde på att de hade missuppfattat att det fanns 

en fjärde sida. Det ena bortfallet tillhörde en respondent inom genY och den andra tillhörde 

generation baby boomers. Dessa bortfall var vi medvetna om vid sammanställning av datan, men 

anser att det inte hade en stor påverkan på resultatet i sig, då bortfallet i förhållandet till 

svarsfrekvensen var lågt. Att bortfallet blev så lågt tror vi kan beror på att vi befann oss på plats när 

respondenterna fyllde i enkäterna. Detta ledde till att respondenterna kunde ställa eventuella frågor 

gällande enkäten, direkt till oss.   
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3.4 Test av enkäten 

Innan vi delade ut enkäterna till de valda respondenterna, skickade vi först enkäten till vår 

handledare och därefter till tre oberoende testrespondenter. Vi tog kritiken och justerade därefter 

enkäten. Att testa frågorna är framförallt viktigt vid enkätundersökning då det inte går att hantera 

vissa oklarheter som det gör vid exempelvis en intervju, där det går att direkt klargöra eventuella 

missförstånd. En annan fördel med att be en oberoende person att innan testa enkäten, är att det 

annars kan dröja tills enkäterna kommer tillbaka innan eventuella problem upptäcks (Bryman et al. 

2005, s. 191).  

3.5 Enkätutformning 

Det är av stor betydelse hur ett frågeformulär är utformat för att en respondent ska ha vilja nog att 

besvara den. Är enkäten för omfattande eller slarvigt utformad, med exempelvis obegripligt språk 

kan respondenten mista motivationen att besvara den. När det kommer till strukturen i enkäten är 

det viktigt att börja lugnt och inte använda för kontroversiella frågor, eftersom det innebär en risk för 

att respondenten då låser sig (Holme et al. 1997, s. 174). En introduktion inledde enkäten där vi 

informerade om syftet med enkätundersökningen, vilka vi var och varifrån vi kom, samt information 

om respondentens anonymitet (se bilaga 1). Vi började därefter lugnt med att fråga om kön och 

generationstillhörighet. Därefter ställde vi frågor om vad de motiveras av utifrån målsättningsteorin, 

för att avslutningsvis beröra det som för vissa möjligtvis kan vara mer kontroversiellt, 

personlighetsdrag. Vi började med en nominalskala som mäter vilken generation respondenten 

tillhör, för att sedan använda oss av ordinalskala vid studerandet av hur respondenten motiveras, 

samt vilket/vilka personlighetsdrag respondenten karakteriseras av. En enkät kan innehålla frågor 

och svarsalternativ av olika karaktär, bara svarsformen passar respektive fråga (Holme et al. 1997, s. 

175). Den ordinalskalan vi använde var en så kallad Likert-skala, och är en skala som ofta nyttjas vid 

attitydfrågor (Bryman et al. 2005, s. 182). Den kan vara bra att använda för att upptäcka om 

respondenten svarar sanningsenligt och genomtänkt eller bara snabbt och reflexmässigt. Exempelvis 

när svarsalternativet 1 är stämmer inte alls och 7 stämmer mycket bra och vi frågar ”Jag presterar 

bättre när ett mål för mig är för högt uppsatt” och därefter ”Jag presterar sämre när ett mål för mig 

är för högt uppsatt” (Bryman et al. 2005, s. 169f). Detta blev inte aktuellt i vår studie då vi inte fann 

några motsägelsefulla svar i enkäterna. 

Vi har försökt att hålla frågorna korta, då Bryman et al. (2005, s. 185) menar att långa frågor kan få 

respondenten att antingen bara skumma igenom frågan och därmed inte förstå innebörden, eller att 

respondenten till och med hoppar över den.  
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3.6 Mätning av variabler 

3.6.1 Mätning av generationstillhörighet  

För att mäta vilken generation respondenten tillhör, bad vi dem att ringa in det alternativ som 

stämde in på dem. Som tidigare nämnt användes en nominalskala då den berättar vilken 

generationsklass respondenten hamnar i (Holme et al. 1997, s. 170). 

3.6.2 Mätning av Big Five  

För att mäta Big Five har vi använt oss av Goldberg (1992) som har utvecklat studiefrågor för att på 

ett effektivt sätt få fram de olika personlighetsdragen hos medarbetarna. Vi valde att tillämpa dessa 

etablerade frågor eftersom att de redan är testade och utvecklade (Bryman et al. 2005, s. 192). Då 

ursprungsfrågorna var på engelska översatte vi dessa till svenska med hjälp av lexikon. Dock skedde 

ingen direktöversättning, eftersom innebörden av en del frågor, enligt oss, inte tjänade sitt syfte.  

De fem personlighetsdragen extrovert, vänlighet/villighet, öppen för att uppleva, neurotisk och 

samvetsgrann, mättes med hjälp av en niogradig Likert-skala, likt enkäten utformad av Goldberg 

(1992). Likertskalan användes eftersom vi studerar attityder och inte konkreta objekt (Jamieson, S., 

2004). Responsformatet var bipolärt och numeriskt som används i samband med semantiska 

differentialer. Dessa skalor består av en given lista med par av adjektiv, där adjektiven på var sida är 

motsatsen till varandra, exempelvis introvert-extrovert (Bryman et al. 2005, s.182). 

De fem dragen som vi i detta arbete har fokuserat på ligger på höger sida, medan motsatsen till 

dessa ligger på vänstra sidan. Som flera tidigare teorier har gjort, exempelvis Erdheim et al. (2006), 

har vi valt att endast studera de fem nämnda dragen och inte dess motsatser. Vi har gjort ett val att 

exempelvis inte studera hur individer med starka introverta drag motiveras utifrån 

målsättningsteorin. Respondenten fick ringa in den siffra denne ansåg passa bäst in och inom varje 

kategori av personlighetsdrag, ställdes sju frågor (se bilaga 1, del D. Enkäten).   

I vår studie har respondenterna graderat och uppskattat sin personlighet. Det krävs en viss självinsikt 

för att svara sanningsenligt, det är inte alltid säkert att folk runt omkring graderar respondenten som 

respondenten själv. Problemet som kan uppstå vid denna typ av insamlingsmetod, är att 

respondenten inte ger en korrekt bild av hur han eller hon verkligen är, utan de ger en bild av hur de 

skulle vilja framstå (Barrick et al. 2001).  
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En av respondenterna påpekade detta när en annan respondent skämtsamt sa att denne skulle sätta 

en nia på intelligent, och sa: 

"Vi kanske borde svara på varandras enkäter istället" - anonym enkätrespondent 

För att undvika detta, påminde vi respondenten om att de skulle svara så sanningsenligt som möjligt 

och tänka till när de besvarade enkäten. Vi påminde även om att enkäten skulle behandlas anonymt.  

Kritik som kan riktas mot enkätfrågorna är att de mer önskvärda dragen hos människor ligger på 

höger sida, förutom vid undersökning av neurotisk, där undersökningsfrågorna för många är icke-

önskvärda egenskaper. Utöver detta undantag, kan det innebära att respondenterna lägger sig mer 

åt höger än vad som egentligen stämmer med deras personlighet (Goldberg, 1992).   

3.6.3 Mätning av målsättningsfaktorerna  

För att mäta skillnader hur respondenterna motiverades utifrån målsättningsteorin, valdes 

dimensioner ut från tidigare teorier. De dimensioner som studerades är; deltagande, makt, 

målsträvan, målinnehåll, svårigheter i målet, stress, engagemang, bonus, tillsyn, ansvar, specifikt och 

mätbart. För att undersöka dessa dimensioner tog vi inspiration från Lee et al. (1991) som har gjort 

en analys av Locke och Lathams målsättningsenkät från 1984. Majoriteten av frågorna är utformade 

utifrån den teoretiska referensramen för att besvara studiens syfte. En del av dimensionerna som vi 

tagit ut kan anses gå in i varandra men vi väljer att se de som individuella faktorer. Vid mätning av 

dessa dimensioner valdes en sjugradig Likertskala med ett bipolärt numeriskt responsformat, där 1 

innebar att respondenten inte alls tyckte det stämde in och 7 innebar att det stämde in mycket bra 

(Bryman et al. 2005, s. 182).  

3.7 Operationalisering av målsättningsteorin 

Som vi nämnde tidigare, utgår enkätens utformning från den teoretiska referensramen. För att 

studera de tre olika variablerna; målsättning, generation och personlighetsdrag, blir övergången 

mellan teori och empiri en kritisk fas i arbetet. De teoretiska begrepp som använts, kan inte prövas 

direkt i undersökningssyfte, utan måste operationaliseras. Detta innebär att teorin omformuleras till 

begrepp som går att studera, som försöker vara heltäckande och preciserar det vi har av intresse att 

studera. (Holme et al. 1997, s. 159f) Ett problem som kan uppstå vid omformulering av teorin till 

empiri, är att inte få svar som är av intresse för arbetets syfte (Holme et al. 1997, s. 159f). Detta 

problem minimerades till viss del då enkätfrågorna som behandlar Big Five (se bilaga 1, del D), 

grundar sig i tidigare etablerad och utvecklad teori. För att öka validiteten i arbetet, har 

operationaliseringen, det vill säga övergången från teori till empiri, presenterats i tabellerna nedan 
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(se tabell 1&2). Den första tabellen presenterar de kriterier som använts för att studera 

personlighetsdragen bland medarbetarna i en projektgrupp, det vill säga Big Five.  

 

Extrovert 
 

Villig/ 

Vänlig 

Öppen 

för att 

uppleva 

 

Neurotisk 

Samvets

grann 

Utåtriktad 

Energisk 

Pratsam 

Framfusig 

Aktiv 

Säker 

Äventyrlig 

Hjärtlig 

Vänlig 

Samarbetsvillig 

Osjälvisk 

Behaglig 

Förtroendefull 

Generös 

Intelligent 

Analytisk 

Reflekterande 

Nyfiken 

Fantasifull 

Kreativ 

Komplicerad 

Ilsken 

Spänd 

Nervös 

Avundsjuk 

Instabil 

Missnöjd 

Känslosam 

Organiserad 

Ansvarsfull 

Plikttrogen 

Praktisk 

Noggrann 

Hårt 

arbetande 

Sparsam 

Tabell 1. Big Five och undersökningsvariablerna. Tabellen är översatt och konstruerad av oss. Källa: Lewis R. 
Goldberg (1992) 

 

Som tidigare nämnt, har vi utgått från tidigare teorier för att få fram de olika 

målsättningsdimensionerna som är i enlighet med arbetes syfte. Denna tabell (se tabell 2), har 

använts som ett analysverktyg senare i analysavsnittet, där olika frågor analyseras inom samma 

dimension.   
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Målsättnings- 
dimensioner 

Enkätfrågor Bakgrund till 
intervjufrågor 

Målsträvan 1. Att arbeta mot mål gör jobbet 

roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra 

medarbetare för att se vem som 

presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på  

mig själv, gällande att nå de 

uppsatta målen 

Dessa frågor har formulerats utifrån 
teorin för att ta reda på om 
medarbetarna är målorienterade och 
känner en inre strävan för att nå målet.  

Målinnehåll 
 

4. För mig är det viktigt att innehållet 

är av kvalitet för att jag ska vilja nå 

målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett 

innehåll 

Dessa frågor ställdes för att ta fram om 
målets innehåll är viktigt för att en 
medarbetare ska prestera bättre.  

Svårigheten i 
målet 
 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för  

mig är för hög uppsatt 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på 
om en medarbetare blir motiverad av 
att sträva mot högt uppsatta mål. Fråga 
7 ställdes för att ta reda på om 
medarbetaren presterar sämre när mål 
är för högt uppsatta.  

Stress 
 

8. Jag presterar bättre mot målet 

under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under 

stress 

Frågorna ställdes för att ta reda på om 
en medarbetare motiveras av att arbeta 
under stress, eller istället presterar 
sämre.  

Engagemang 
 

10. Om jag känner mig missnöjd med 

de uppsatta målen vill jag inte 

stanna kvar i organisationen 

11.  Jag är engagerad oavsett mål 

12.  Jag är lojal och engagerad mot 

organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd 

med min fritid 

Dessa frågor har ställts för att ta reda på 
medarbetarens engagemang/lojalitet till 
organisationen, samt målens vikt i detta 
engagemang.   

Bonus 
 

14. Jag presterar bättre om jag vet att 

jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag 

prestera bättre 

Frågorna ställdes för att ta reda på om 
en medarbetare motiveras av bonus 
och/eller medvetenheten om att denne 
kan få högre lön vid utförande av målet.  

Tillsyn 
 

16. Jag presterar bättre när jag känner 
att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren 
kontrollerar varje detalj jag utför  

18. Jag presterar bättre när jag får 
konstant feedback 

Dessa frågor ställdes för att ta reda på 
om en medarbetare presterar bättre när 
ledaren kontrollerar, detaljstyr och/eller 
kommer med feedback till sina 
medarbetare.  
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Tabell 2. Enkätfrågorna kopplade till målsättningskomponenterna samt motivering till val av frågor. (Se bilaga 

1, del C)  

3.8 Analysmetod 

Vid analys och sammanfattning av datan från enkätundersökningen, har det statistiska 

dataprogrammet SPSS använts.  Detta program tillåter oss att se eventuella samband mellan de olika 

variablerna för att vidare kunna jämföra med tidigare teorier. Analysen har utgått från ett så kallat 

icke-parametriskt test, som är tillämpningsbart då urvalet är litet och undersökningen genomförts 

med ordinal- och/eller nominalskaledata (Aronsson 1999, s. 253). Vidare har analysverktyget 

Spearmans rho använts för att mäta styrkan och riktningen mellan de olika variablerna, främst 

ordnialskaledata. Resultatet av sambanden indikeras som positivt eller negativt, mellan -1 och 1. Ju 

starkare sambandet är mellan variablerna, desto högre blir siffran (Bryman & Bell 2005, s. 265). I 

bilagorna 2-6, är det möjligt att avläsa signifikansnivåerna för de olika sambanden, dock har vi valt att 

avgränsa oss till signifikansnivån 0.05 när vi presenterar tabellerna senare i empirin. Detta innebär att 

vi med 95 procents säkerhet kan påstå att det finns ett samband utifrån de siffror vi har presenterat i 

arbetet (Bryman & Bell 2005, s. 268). Vi har även valt att inte fokusera på de samband som enligt 

Spearmans mätinstrument faller under värdet 0.3, då dessa samband anses vara svaga, men de går 

att avläsa i de bifogade bilagorna 2-6 (Bryman & Bell 2005, s. 265).     

De tre huvudvariabler som fokus legat på i detta arbete är målsättningsteori, generation och 

personlighetsdrag. Den förstnämnda, målsättningsteorin, har delats upp i olika dimensioner och 

Deltagande 19. Jag presterar bättre när jag får vara 
med och sätta målen 

 

Denna fråga har ställts för att studera 

om en individ presterar bättre genom 

att få vara delaktig i målutformningen.  

Makt 20. Jag ifrågasätter chefen om jag 
tycker hon/han har fel 

21. Jag motiveras av att bestämma hur 
andra ska utföra målen  

Denna fråga har ställts för att se om det 

är individens strävan och 

medvetenheten av makt som motiverar 

och driver personen. 

Ansvar 
 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de 
uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre 
presterar jag  

Dessa frågor ställdes för att få fram om 
en medarbetare motiveras av att få ta 
ett större ansvar.  

Specifikt 24. Jag presterar bättre om målet är 
tydligt och konkret 

 

Frågan ställdes för att ta reda på om en 
medarbetare motiveras av tydliga och 
konkreta mål. Det vill säga, att målet är 
specifikt presenterat och välutformat.  

Mätbart 25. Jag presterar bättre när målet är 
mätbart 

Frågan ställdes för att ta reda på om en 
medarbetare motiveras av att målet är 
mätbart  
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därefter har olika frågor ställts med hjälp av enkäten och frågorna grundar sig på tidigare 

vetenskapliga forskningar (se avsnitt 3.6.3). Denna variabel har behandlats som en beroende 

variabel, det vill säga, att det finns en oberoende variabel som påverkar denna (Bryman & Bell 2005). 

De två resterande variablerna, generationstillhörighet och personlighetsdrag (Big five), har 

behandlats som oberoende variabler.  

För att mäta de olika personlighetsdragen (Big five) för varje respondent, beräknades medianvärdet 

för varje dimension. Exempelvis svarade en respondent under dimension extrovert; 8,8,7,7,8,7 och 8. 

Medianvärdet ur detta blev därför 8. Valet att tillämpa medianvärdet grundar sig i att 

svarsalternativen i enkäten mäts med hjälp av ordinalskalor och att median rekommenderas vid 

dessa typer av skalor (Holme & Solvang 1997, s. 210f). När vi mätte sambanden mellan 

personlighetsdragen (Big five) samt målsättningsfrågorna, mättes personligheten efter vilken grad 

medarbetaren anser sig vara, exempelvis graden av extrovert.   

3.8.1 Beskrivning av variablernas sammankoppling  

För att besvara den första problemfrågeställningen ”Vilka skillnader mellan personlighetstyper går 

att identifiera i temporära grupper, gällande motivation utifrån målsättningsteorin?”, har vi ställt de 

två variablerna; personlighetsdrag samt målsättningsdimensionerna, mot varandra (se tabell 3 

och/eller bilaga 2). Detta resulterade i att vi fick fram sambanden mellan ett specifikt 

personlighetsdrag och de olika målsättningsdimensionerna. Denna process upprepades även vid den 

andra frågeställningen, ”vilka skillnader mellan generationer går att identifiera i temporära grupper, 

gällande motivering utifrån målsättningsteorin?”, då vi ville se sambanden mellan 

generationsvariabeln och de olika målsättningsfrågorna. Varje generations ställdes mot varje 

målsättningsfråga för sig (se bilaga 3).  

För att besvara den tredje frågan, där vi vill framhäva eventuella samband som existerar mellan alla 

tre variabler (generationstillhörighet, personlighetsdrag och de olika målsättningsfrågorna) har vi 

studerat datan utifrån varje generation för sig (baby boomers, genX och genY). Vidare har all data 

som exempelvis påvisar genX svarsfrekvens, ställts mot de olika personlighetsdragen (se bilaga 4-6).  

För att ge läsaren en mer översiktlig blick över respondenternas svar, presenteras även en 

frekvenstabell (se tabell 3, avsnitt 4.2.3) där medianen jämförs mellan de olika målsättningsfrågorna 

och generationstillhörighet samt personlighetsdragen.4  

                                                           
4
 Om läsaren är intresserad av att se över all insamlad data, lämnas detta ut på begäran. 
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3.9 Falska samband 

Vid analys av de olika sambanden, är det viktigt att vara medveten om att det kan uppstå så kallade 

falska eller skensamband mellan de olika undersökningsvariablerna. Dessa falska samband kan 

uppstå när det verkar finnas ett samband mellan de två variabler som vi undersöker, men som i själva 

verket påverkas av en tredje variabel (Bryman & Bell 2005, s. 267). Vid sammanställning av all data 

och vid analystillfället, har vi varit medvetna om att det kan uppstå falska samband och dessa 

diskuteras senare i avsnitt ”6 Diskussion”.   
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4. Resultat 

 

I detta avsnitt presenteras resultaten från enkätfrågorna. Dessa resultat grundar sig i svaren från 

respondenterna som arbetar inom temporära arbetsgrupper. Vi har valt att lägga fokus där vi funnit 

samband mellan variablerna. En sammanfattning av all data går att finna i bilagorna 2-6.  

4.1 Hur generationerna motiveras utifrån målsättningsteorin inom 

temporära arbetsgrupper  

4.1.1 Generation Baby boomers  

Baby boomers, som arbetar inom temporära arbetsgrupper, tycker inte att de presterar sämre när 

ett mål för dem är för högt uppsatt,  : -0,310 Sig: 0,05. De har också ett negativt samband till att de 

enbart arbetar för att ha råd till deras fritid,  : -0,332 Sig: 0,05. Ett negativt samband fanns även på 

frågan om de presterar bättre om de vet att de kan få en bonus utöver deras lön,  : -0,405 Sig: 0,01, 

samt ett negativt samband till att prestera bättre om de får högre lön,  : -0,396 Sig: 0,01. 

4.1.2 Generation X 

Gen X har ett samband till att alltid ha höga förväntningar på sig själv att nå de uppsatta målen.  : 

0,306 Sig: 0,05. Det fanns även ett samband till att vara lojal och engagerad mot 

organisationen/företaget.  : 0,316 Sig: 0,05 och att de presterar bättre om de får vara med och 

sätta målen  : 0,415 Sig: 0,01 samt att de presterar bättre om målen är klara och tydliga,  : 0,317 

Sig: 0,05. 

4.1.3 Generation Y 

Respondenterna från genY, som arbetar inom temporära grupper har ett negativt samband till att 

alltid ha höga förväntningar på att nå de uppsatta målen,  : -0,417 Sig: 0,01. Även ett negativt 

samband till att prestera bättre om ett mål för dem är för högt uppsatt,  : -0,404 Sig: 0,01. Ett 

positivt samband fanns till att prestera sämre om de känner att ett mål för dem är för högt uppsatt, 

 : 0,316 Sig: 0,05. De har ett negativt samband till att vara engagerad oavsett mål,  : -0,340 Sig: 

0,05 och ett negativt samband till att vara lojal och engagerad mot organisationen/företaget,  : -

0,415 Sig: 0,01 samt till att prestera bättre vid mer ansvar,  : -0,480 Sig: 0,01, med andra ord 

presterar de inte bättre av mer ansvar. 
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4.2 Hur de olika personlighetsdragen, Big Five, motiveras utifrån 

målsättningsteorin 

Det visade sig att medarbetare, inom temporära grupper, med extroverta drag har ett negativt 

samband med att endast arbeta för att ha råd till deras fritid.  : -0,311 Sig: 0,05 de jobbar alltså inte 

enbart för att ha råd till deras fritid. Personer med extroverta drag har ett samband till att de 

presterade bättre ju mer ansvar de fick,  : 0,364 Sig: 0,01. Medarbetare med vänliga/villiga drag 

har ett samband till att alltid nå målet oavsett innehåll.  : 0,397 Sig: 0,01. Även samband till att vara 

engagerad oavsett mål  : -0,349 Sig: 0,01 men ett negativt samband med att de presterar bättre när 

de får vara med och sätta målen.  : -0,301 Sig: 0,05. Människor som är öppna för att uppleva tycker 

att de presterar bättre när de har ständig tillsyn av ledaren.  : 0,346 Sig: 0,01. Människor med 

neurotiska drag tycker inte de presterar sämre under stress.  : -0,385 Sig: 0,01 

Dock fick vi inte fram några tillräckligt starka samband mellan personer med samvetsgranna drag 

och motivationsfrågorna i denna korrelationsanalys. 

4.2.1 Sammanfattning av sambanden mellan personlighetsdragen och 

generationstillhörighet gentemot målsättningsfrågorna 

I tabellen nedan (tabell 3) presenteras de funna sambanden mellan personlighetsdragen och 

generationerna mot målsättningsfrågorna. Sambanden som presenteras har ett värde på över 0,3 

samt signifikansnivå antingen på  0,01 eller 0,05. 
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**= (Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå)                            Tabell 3. Framträdande samband 

*= (Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå)  

 Extrovert Vänlig Öppen Neurotisk  BB GenX GenY 

3. Jag har alltid höga 
förväntningar på mig själv, 
gällande att nå de uppsatta 
målen  

     0,306* – 0,417** 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett 
innehåll 

 0,397**      

6. Jag presterar bättre när ett 
mål för mig är för högt uppsatt 

      0,404** 

7. Jag presterar sämre när ett 
mål för mig är för hög uppsatt  

    – 0,310*   0,316* 

9. Jag presterar sämre mot mål 
under stress  

   – 0,385**    

11. Jag är engagerad oavsett mål   0,349**     – 0,340* 
12. Jag är lojal och engagerad 
mot organisationen/företaget  

     0,316* – 0,415** 

13. Jag arbetar enbart för att ha 
råd med min fritid  

– 0,311*    – 0,332*    

14. Jag presterar bättre om jag 
vet att jag kan få en bonus 
utöver min lön 

    – 0,405**   

15. Skulle jag få högre lön, skulle 
jag prestera bättre 

    – 0,396**   

16.  Jag presterar bättre när jag 
känner att jag har ständig tillsyn 
av ledaren  

  0,346**     

19. Jag presterar bättre när jag 
får vara med och sätta målen  

 – 0,301*    0,406**  

20. Jag ifrågasätter chefen om 
jag tycker hon/han har fel 

     0,411**  

23. Ju mer ansvar jag får, desto 
bättre presterar jag 

0,364**      – 0,480** 

24. Jag presterar bättre om 
målet är tydligt och konkret  

     0,317*  
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4.3 Hur en medarbetare motiveras utifrån dennes generationstillhörighet 

samt personlighetsdrag 

Baby boomers, inom temporära arbetsgrupper, med extroverta drag har ett starkt samband till att 

tycka att mål gör jobbet roligare.   : 0,564 Sig: 0,05 samt att de är lojala och engagerade mot 

organisationen/företaget  : 0,540 Sig: 0,05 och även presterar bättre när målet är mätbart,  : 

0,598 Sig: 0,05. Baby boomers som har hög grad av personlighetsdraget öppen för att uppleva har 

ett starkt samband till att det är viktigt att målet är av kvalitet för att de skulle vilja uppnå det.  : 

0,510 Sig: 0,05 samt att de presterar bättre vid ständig tillsyn av ledaren,  : 0,695 Sig: 0,01. Baby 

boomers med neurotiska drag har ett starkt samband till att de presterar sämre mot mål under 

stress,  : 0,510 Sig: 0,05. 

Medarbetare inom temporära arbetsgrupper, som tillhör genX med extroverta drag har starkt 

samband till att ha en effektiv plan för att nå de uppsatta målen,  : 0,535 Sig: 0,05. Det fanns även 

ett starkt samband till att prestera bättre vid större ansvar,  : 0,554 Sig: 0,05. Starkt samband fanns 

även till att prestera bättre när målet var mätbart,  : 0,533 Sig: 0,05. Medarbetare från genX med 

vänliga/villiga drag vill nå målen oavsett innehåll,  : 0,570 Sig: 0,05. Medarbetare med 

samvetsgranna drag har starkt samband till att det är viktigt att innehållet är av kvalitet för att de 

ska vilja uppnå målet,  : 0,645 Sig: 0,01. 

Medarbetare med extroverta drag som tillhör genY har ett negativt samband till att de vill nå mål 

oavsett innehåll  : -0,479 Sig: 0,05. Medarbetare med vänliga/villiga drag i genY har ett negativt 

samband till att det är viktigt att målets innehåll är av kvalitet för att de ska vilja uppnå målet,  : -

0,637 Sig: 0,01. Medarbetare som är öppna för att uppleva har ett starkt samband till att prestera 

bättre när ett mål för dem är för högt uppsatt,  : 0,504 Sig: 0,05, och ett negativt samband till att 

prestera sämre när ett mål är för dem för högt uppsatt,  : -0,633 Sig: 0,01. Medarbetare med 

neurotiska drag har ett starkt samband till att prestera bättre vid högre lön,  : 0,577 Sig: 0,01 samt 

ett starkt samband till att ju mer ansvar de får desto bättre presterar dem,  : 0,451 Sig: 0,05. 

Medarbetare med samvetsgranna drag från genY tycker att jobbet blir roligare när de får jobba mot 

mål,  : 0,530 Sig: 0,05.  

I tabellen nedan (tabell 4) presenteras de funna sambanden mellan personlighetsdragen tillsammans 

med generationerna mot målsättningsfrågorna. Sambanden som presenteras har ett värde på över 

0,3 samt signifikansnivå på antingen 0,01 eller 0,05.  
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**= (Korrelationen är signifikant på 0.01 nivå)                           Tabell 4. Framträdande samband 

*= (Korrelationen är signifikant på 0.05 nivå) 

 

 

 

  

 BB + 
Extro 

BB+ 
Öppen 

BB + 
Neu 

GenX 
+ Ext 

GenX+
vän 

GenX+ 
samvet 

GenY+ 
Extro 

GenY+ 
vänlig 

GenY 
+Öppen 

GenY 
+ Neu 

GenY + 
Samve
t  

 

1. Att arbeta mot 
mål gör jobbet 
roligare  

0,564*          0,530* 

4. För mig är det 
viktigt att 
innehållet är av 
kvalitet för att jag 
ska vilja nå målet 

 0,510*    0,645**  – 
0,637** 

   

5. Jag vill alltid nå 
målet oavsett 
innehåll 

    0,570*  – 
0,479* 

    

6. Jag presterar 
bättre när ett mål 
för 
mig är för högt 
uppsatt 

        0,504*   

7. Jag presterar 
sämre när ett mål 
för mig är för hög 
uppsatt 

        – 
0,633** 

  

9. Jag presterar 
sämre mot mål 
under stress 

  0,510
* 

        

12. Jag är lojal och 
engagerad mot 
organisationen/för
etaget 

0,544*           

15. Skulle jag få 
högre lön, skulle 
jag prestera bättre 

         0,577
** 

 

16. Jag presterar 
bättre när jag 
känner att jag har 
ständig tillsyn av 
ledaren 

 0,695*
* 

         

22. Jag har en 
effektiv plan för att 
nå de uppsatta 
målen 

   0,535*        

23. Ju mer ansvar 
jag får, desto 
bättre presterar 
jag. 

   0,554*      0,451
* 

 

25. Jag presterar 
bättre när målet är 
mätbart 

0,598*   0,533*        
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Tabell 5. Jämförelse av medianvärde mellan de olika variablerna   

 

4.4 Jämförelse av medianvärde 
Nedan presenteras en översiktlig jämförelsetabell över skillnader mellan variablerna, visat med 

medianvärden. Tabellen utgår från hur respondenterna har besvarat de olika 

målsättningsdimensionerna och är indelad efter personlighetsdrag (Big five), för att ge läsaren en 

översikt. Vi har valt att enbart fokusera på de respondenter som har ett medianvärde på över sju 

gällande personlighetsdraget, då vi har valt att sätta det som gräns för hög grad av 

personlighetsdrag. I samma tabell går det även att avläsa medianvärdet för respondenternas svar 

utifrån generationstillhörighet.  
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5. Analys 
 

I detta avsnitt jämförs och analyseras den insamlade empirin med den teoretiska referensramen som 

grund. Avsnittets uppdelning grundar sig i de tre forskningsfrågor som uppsatsen ämnar besvara. 

Inledningsvis analyseras sambanden mellan målsättningsfrågorna och personlighetsdragen (Big Five), 

och övergår därefter till en analys av de funna sambanden mellan målsättningsfrågorna och 

generationstillhörighet. Slutligen analyseras frågorna utifrån både personlighetsdrag samt 

generationstillhörighet.  

5.1 Skillnader i Big Five vid målsättningsdimensionerna 

De funna sambanden, vilka går att avläsa i tabell 3 (se avsnitt 4.2.3) påvisar att varje 

personlighetsdrag motiveras av olika delar av målsättningsteorin. Det finns därmed anledning till att 

tolka att det finns skillnader i hur en medarbetare inom en temporär arbetsgrupp motiveras, 

beroende på vilket personlighetsdrag medarbetaren har högre grad av.  

En del av de påträffade sambanden mellan personlighetsdragen och målsättningsdimensionerna vid 

testandet, upptäcktes inte vid skapandet av den teoretiska referensramen. Vad dessa nya upptäckter 

beror på är svårt att avgöra. Det kan bero på att urvalet inte är av önskvärd storlek och att det inte 

tillämpades ett sannolikhetsurval, men det kan även bero på att de tidigare studierna inte har lagt 

fokus på just temporära arbetsgrupper.  

Studieresultaten visar att medarbetare inom temporära arbetsgrupper med högre grad av 

personlighetsdraget extrovert, presterar bättre när de får ta mer ansvar på sin arbetsplats, detta 

skiljer sig dock från tidigare teorier som menar att det främst är individer med personlighetsdraget 

samvetsgrann som motiveras av att få ta ansvar. Vi fick även fram att medarbetare med extroverta 

drag jobbar för andra anledningar än att enbart ha råd med sin fritid. En av dessa anledningar kan 

vara det som Erdheim et al. (2006) nämner, nämligen att extroverta personer ofta har ett större 

känslomässigt engagemang, vilket kan tolkas som att det i större utsträckning binder dem samman 

till arbetet och därmed känner ett större engagemang mot organisationen. Det skulle vidare kunna 

ha en sammankoppling till det som kännetecknar extroverta individer, att de är sociala och 

uppskattar att ständigt ha folk omkring sig. Detta finns anledning att tolka att detta behov ofta 

tillgodoses i projektgrupper då medarbetarna i de flesta fall arbetar nära varandra.  

Vid studerandet av dimensionen tillsyn, fann vi inte det samband som tidigare teorier påträffat, att 

individer med högre grad av extroverta drag motiveras av tillsynsbedömningar. Däremot fann vi att 

människor med personlighetsdraget öppen för att uppleva presterar bättre när de har ständig tillsyn 
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av ledaren. Detta kan anses vara egendomligt eftersom en person som är öppen för att uppleva 

beskrivs som kreativ, analytisk och fantasifull, vilket kan tolkas som att individen vill vara självgående. 

Men utifrån resultaten från denna studie, tolkar vi det som att medarbetare med högre grad av 

personlighetsdraget öppen för att uppleva, trots sin analytiska och kreativa förmåga vill ha tillsyn på 

sina arbetsinsatser. Möjligen för att få vara kreativ och fantasifull, dock inom begränsade ramar. 

Tidigare teorier indikerar att personer med samvetsgranna drag i högre grad är benägna att förbinda 

sig till de uppsatta målen, oberoende av innehållet. Detta kan bero på att samvetsgranna enligt 

Furnham (1997) kännetecknas av att ha en stark målsträvan. Dock framkom inte detta i vår studie, 

däremot framkom det att individer med vänliga/villiga drag har ett samband till detta.  

Ett negativt samband som upptäcktes, var att individer med vänliga/villiga drag, inte presterar bättre 

om de får vara med att sätta målen. Detta säger emot Erez et al. (1986) teori, som menar att 

delaktighet i målsättningen ökar medarbetarens prestationer. Dock menar Latham et al. (1982), likt 

vår studie, att deltagandet i målutformningen inte har någon större betydelse för medarbetarens 

prestationer. Att detta skulle gälla för just medarbetare med vänliga/villiga drag kan bero på att de 

kännetecknas av att vara generösa och gärna vill undvika konflikter, och låter därför andra ta 

besluten. 

Medarbetarna i studien med neurotiska drag tycker inte de presterar sämre under stress. När vi 

tittade närmare på varje generation, såg vi dock att baby boomers med neurotiska drag som arbetar i 

en projektgrupp, presterar sämre under stress (se mer om detta längre ner i avsnitt 5.3), vilket skulle 

kunna anses mer logiskt då neurotiska drag enligt Kanfer et al. (1999) kan utgöra förhinder för 

individer att kontrollera negativa känslor och hämma självreglerande processer.  

Vi fann inga tillräckligt starka samband mellan målsättningsdimensionerna och personer med starka 

drag av samvetsgrannhet i denna del av studien, trots att tidigare teorier markerat att 

samvetsgranna medarbetare i större utsträckning är benägna att sätta och engagera sig vid mål 

(Barrick et al. 1993).  

5.2 Skillnader i generationerna vid målsättningsdimensionerna 

Vid anblick av de funna sambanden i tabell 3 (se avsnitt 4.2.3) fann vi att vid de frågor där flera 

generationer har ett samband till samma målsättningsfråga, är sambanden tvärtom mellan 

generationerna, ena negativt och det andra positivt. På resterande frågor är det enbart en 

generation som har ett starkt samband till målsättningsfrågorna. Vilket tyder på att det finns 

skillnader mellan generationerna gällande motivation utifrån målsättningsteorin. 
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5.2.1 Generation Baby Boomers 

Respondenterna inom baby boomers som arbetar i projektgrupper, visade sig ha ett negativt 

samband till att prestera bättre vid högre lön och bonusar. Detta går emot det som Wallence (2006) i 

sin studie kom fram till, att baby boomers engagemang har en positiv koppling till högre lön och 

bonusar. Det framgick även i vår studie att baby boomers inte enbart arbetar för att ha råd till sin 

fritid, vilket skulle kunna vara en del i varför de inte motiveras och presterar bättre av högre lön eller 

bonusar.  

Vidare påvisar resultaten från studien att respondenterna i en projektgrupp, tillhörande generation 

baby boomers inte presterar sämre när målen för dem är för högt uppsatta . Detta kan refereras till 

Locke (2004) som menar att ett mål bör vara högt uppsatta för att det ska leda till bättre 

prestationer, dock påpekar Latham et al. (1990) att ett mål inte bör vara för högt uppsatt. Men enligt 

studien presterar baby boomers bättre vid dessa tillfällen.  

5.2.2 Generation X 

Utifrån studiens resultat, är det möjligt att avläsa att medarbetare som tillhör genX och arbetar i en 

temporär arbetsgrupp, ofta är lojala och engagerade mot organisationen/företaget. Detta resultat 

visar på motsatsen till det som Wendover (2009) antyder, att medarbetare inom genX inte ser sin 

anställning som ett kontrakt där lojalitet är av relevans. Vi fann vidare att genX ofta har höga 

förväntningar på sig själva, vilket skulle kunna vara en del i det, det vill säga att de indirekt känner ett 

engagemang mot organisationen på grund av de höga förväntningarna på sig själva.  

Att få vara med och sätta målen motiverar medarbetarna inom genX som studerats, till att prestera 

bättre på sin arbetsplats. Detta framgår även i den teoretiska referensramen, nämligen att 

medarbetare inom genX vill ha möjligheten att fatta besluten själva och att få ta ansvar. Erez et al. 

(1986) menar att deltagande i mål effektiviserar arbetsprocessen. Det är även viktigt för 

respondenterna inom genX, att målen är klara och tydliga, vilket är något som även tidigare teorier 

styrker vid forskning kring genX.   

5.2.3 Generation Y 

Utifrån vår studie fann vi att medarbetare som tillhör genY inte är lojala och engagerade i lika hög 

grad som de andra två generationerna, gentemot organisationen/företaget. Detta antyder även 

Sacks (2006), som menar att medarbetare inom genY är villiga att flytta runt och byta arbetsplats om 

de inte trivs med sitt arbete.  

Enligt respondenterna i genY, presterar de inte bättre av att få ta mer ansvar. Detta säger emot den 

insamlade teorin, som menar att ansvar är en faktor som motiverar medarbetare i genY. Dock har det 



35 
 

visat sig att medarbetare inom genY med starkare neurotiska drag, presterar bättre när de får ta 

ansvar. Vad det kan bero på är svårtolkat då en neurotisk individ kännetecknas av att ofta vara 

känslig, nervös, känslosam och har lätt att bli upprörd. I detta fall skulle det kunna vara ett så kallat 

falskt samband. Exempelvis att de som har haft starkare neurotiska drag också haft starkare drag av 

ett annat personlighetsdrag, och att det i sin tur påverkat svaret.  

5.3 Skillnader i Big Five hos generationerna vid målsättningsdimensionerna 

5.3.1 Skillnader mellan Big Five inom baby boomers gällande 

målsättningsdimensionerna 

Baby boomers med starkare extroverta drag tycker enligt vår studie att mål gör jobbet roligare. Detta 

kan kopplas till det Latham (2003) menar, att mål ger uppgiften nöje genom att exempelvis skapa en 

känsla av tävling hos sig själv eller mellan medarbetarna. Det framkom även att baby boomers med 

extroverta drag är lojala och engagerade mot organisationen/företaget. Detta kan kopplas till Benson 

& Brown (2011) teori som menar att baby boomers, till skillnad från de två andra generationerna, har 

en högre arbetstillfredsställelse och inte är lika villiga att lämna sina arbetsplatser.  

I vår studie framkom det även att baby boomers med extroverta drag presterar bättre när det 

uppsatta målet är mätbart. Detta menar även Krishna (2006) som antyder att en medarbetares 

prestationer ökar när målet är mätbart under hela projektets livscykel.    

Utifrån resultaten framgick att målet bör vara av kvalitet för baby boomers som arbetar inom 

projektgrupper, med högre grad av personlighetsdraget öppen för att uppleva, för att de ska prestera 

bättre och vilja nå det uppsatta målet. Vilket inte upptäcktes vid utformandet av den teoretiska 

referensramen. Vidare påfanns ett starkt samband till att de presterar bättre vid ständig tillsyn av 

ledaren. Vilket tidigare teorier inte har indikerat bland medarbetare inom baby boomers. 

Det framgick vidare att baby boomers med neurotiska drag presterar sämre mot mål under stress. 

Detta kan vara en orsak av det Kanfer et al. (1999) fick fram, att drag av ångest förhindrar individer 

från att effektivt kontrollera negativa känslor som orsakar distraktioner och hämmar självreglerande 

processer som ingår i motivationsprocessen att sträva mot uppsatta mål.  

5.3.2 Skillnader mellan Big Five inom generation X gällande 

målsättningsdimensionerna  

Medarbetare i projektgrupper som tillhör genX, med extroverta drag, har enligt vår studie ofta en 

effektiv plan för att nå det uppsatta målet. Det fanns även ett starkt samband till att medarbetare i 

genX med extroverta drag, presterar bättre när de får ta mer ansvar. Dessa två faktorer faller under 
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samma målsättningsdimension, nämligen ansvar. Tidigare teorier menar dock att individer med 

personlighetsdraget samvetsgrann ofta presterar bättre av mer ansvar.  

GenX motiveras av tydliga och klara mål enligt Tulgan (1995). Detta bekräftas även i vår studie hos 

individer i genX med samvetsgranna drag. Likaså fann vi att genX presterar bättre när målet är 

mätbart. Detta är möjligt att koppla till det Barrick et al. (1993) i sin studie fann, nämligen att 

samvetsgranna personer har högre förväntningar på framgång. Det är lättare att veta om målet är 

uppnått om det är mätbart.  

Respondenterna från genX med vänliga/villiga drag vill nå målen oavsett dess innehåll. Studien visar 

även att medarbetare med samvetsgranna drag anser att det är viktigt att innehållet är av kvalitet för 

att de skulle vilja uppnå målet, vilket är tvärtom mot vad tidigare teorier hävdar, då de menar att 

samvetsgranna personer vill nå målen oavsett innehåll.  

5.3.3 Skillnader mellan Big Five inom generation Y gällande 

målsättningsdimensionerna 

Medarbetare med extroverta drag som tillhör genY har ett negativt samband till att vilja nå mål 

oavsett innehåll, det vill säga att de bryr sig om innehållet för att de ska vilja uppnå målet. Detta kan 

kopplas till att individer från genY har växt upp och blivit uppmuntrande att ifrågasätta mer jämfört 

med de andra generationerna (Shaw & Fairhurst, 2008). 

Medarbetare med vänliga/villiga drag i genY, anser att det inte är av vikt att innehållet är av kvalitet, 

för att de ska vilja uppnå målet. Detta till skillnad mot genX med samma personlighetsdrag. Tidigare 

teorier menar dock att det är medarbetare med samvetsgranna drag som motiveras av mål oavsett 

innehållets kvalitet och att ofta neurotiska medarbetare är skeptiska mot innehållet, vilket inte styrks 

av denna studie.   

Medarbetare i genY med drag av öppen för att uppleva, har enligt resultaten ett starkt samband till 

att prestera bättre när ett mål för dem är för högt uppsatt och ett negativt samband till att prestera 

sämre när ett mål för dem är för högt uppsatt. Det skulle kunna kopplas till att de personer som har 

draget öppen för att uppleva är öppen för nya upplevelser, kreativa och intelligenta, och därför gillar 

utmaningar.   

Medarbetare i genY med neurotiska drag har enligt resultaten, ett starkt samband till att prestera 

bättre vid högre lön, vilket inte stöds av tidigare teorier som menar att det är baby boomers, och inte 

genY, som motiveras av detta. Dock kan resultatet grunda sig i kombinationen av att tillhöra genY 

och inneha neurotiska personlighetsdrag. Dessa medarbetare har även ett samband till att ju mer 



37 
 

ansvar de fick desto bättre presterar dem. Detta stöds av tidigare teorier, som också menar att 

ansvar ökar prestationerna hos en genY-medarbetare.  

Medarbetare med samvetsgranna drag från genY tycker att jobbet blir roligare när de får jobba mot 

mål, vilket kan kopplas till det som nämnts tidigare i analysavsnittet samt till det som Latham (2003) 

nämner, att mål ger mening till arbetsuppgiften. Det kan även kopplas till att genY, som utlästs i 

teorin, ofta är målorienterade. Bipp et al. (2011) menar också att individer med drag av 

samvetsgrannhet är mer benägna att förbinda sig till mål som satts, oberoende vilket mål det är.  

5.4 Sammankoppling av samband mellan variablerna 

Sambanden som presenteras nedan har analyserats tidigare i detta avsnitt, dock är de intressanta att 

analysera då flera samband har varit signifikanta inom samma målsättningsdimension. 

Vid frågan om det var viktigt att målets innehåll är av kvalitet för att de skulle vilja uppnå målet, 

fanns det samband hos alla generationer dock med olika personlighetsdrag. Baby boomers med drag 

av att vara öppen för att uppleva, genX med samvetsgranna drag och genY med vänliga/villiga drag 

har alla ett positivt samband (se tabell 4, avsnitt 4.3) medan genY som helhet har ett negativt 

samband till denna fråga (se tabell 3). Utifrån detta framgår inget tydligt samband, men det kan 

tolkas som att de flesta i genY inte anser att detta är av vikt.    

Vid frågan om respondenterna vill nå målet oavsett dess innehåll, har genX med vänliga/villiga drag 

ett positivt samband och genY med extroverta drag ett negativt samband till detta (se tabell 4). Vi 

fann även ett samband mellan personlighetsdraget vänlig/villig enskilt, till denna fråga. Det skulle 

dock kunna bero på att det är många från genX som svarat högt på detta, då de två andra 

generationerna inte har tillräckligt stort samband till detta. Vidare fanns inget samband mellan 

extrovert samt genY separat till denna fråga (se tabell 3), vilket kan innebära att de som inte är 

extroverta i genY möjligen har svarat positivt på denna fråga.  

Vid frågan om respondenterna presterar sämre under stress har medarbetare med neurotiska drag 

ett negativt samband till detta medan baby boomers med neurotiska drag har ett starkt positivt 

samband. Det är svårt att tyda resultatet, men det skulle även här kunna vara ett falskt samband, att 

de som svarade högt på frågan och har starka neurotiska drag också har haft högt av något annat 

som gjorde att de svarade högt på frågan.   

Som tidigare nämnt, presterar baby boomers med personlighetsdraget öppen för att uppleva, bättre 

vid ständig tillsyn av ledaren. Sambandet anträffades även mellan hög grad av personlighetsdraget 

öppen för att uppleva och tillsyn från ledaren. Detta kan tolkas som att det är personlighetsdraget 
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öppen för att uppleva som påverkar individen gällande tillsyn av ledaren. Dock är det svårt att dra en 

slutsats från detta då sambandet inte har visat sig hos de respondenter med personlighetsdraget 

öppen för att uppleva, inom de två andra generationerna.  Vid en närmare titt på sambanden mellan 

personlighetsdraget öppen för att uppleva och de två andra generationerna, genX och genY (bilaga 5 

& 6), är det möjligt att se att sambanden är positiva även här. Dock har dessa samband ej ett värde 

över 0,3 och de är inte signifikanta.  

Som nämnt i avsnitt 5.3.1, har baby boomers med högre grad av extroverta drag i denna studie visat 

sig ha ett samband till att prestera bättre när målen är mätbara. Detta positiva samband fann vi även 

mellan genY med extroverta drag (se tabell 3). Det skulle kunna tolkas som att personlighetsdraget 

extrovert har en inverkan på individens prestation när målet är mätbart. Dock har vi inte funnit ett 

samband mellan personlighetsdraget extrovert och att individen presterar bättre när målet är 

mätbart. Utifrån detta är det möjligt att göra antagandet att sambandet beror på en kombination av 

generationstillhörighet samt personlighetsdraget extrovert, då genX med extroverta drag inte visat 

några tecken på samband till att prestera bättre när målet är mätbart.  
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6. Diskussion 

Vid litteratursökning fann vi ett glest forskningsområde gällande motivation inom temporära 

grupper, speciellt med det perspektiv vi valt i denna studie, nämligen målsättningsteorin. Detta kan 

vara en orsak till varför sambanden i en del fall skiljde sig från den teoretiska referensramen. 

De presenterade resultaten baseras på de 56 enkäter som samlades in under uppsatsprocessen. Som 

nämnts i metodavsnittet, har ett subjektivt urval gjorts. Detta tillsammans med att antalet 

respondenter är lågt, har resulterat i att denna studie behandlats som ett case. Det innebär att 

resultaten som presenteras, inte är generaliserbara på hela populationen, det vill säga alla 

medarbetare som arbetar i projektgrupper, utan främst på de företag som har deltagit i 

undersökningen. Detta kan vara en orsak till att de presenterade resultaten skiljer sig gentemot den 

teoretiska referensramen.  Dock kan även skillnaderna bero på att denna studie har fokuserat på 

temporära grupper. 

Utifrån resultaten fann vi att genY inte känner samma lojalitet och engagemang mot organisationen 

jämfört med de andra generationerna. Vi fann vidare att genY inte presterar bättre vid mer ansvar. 

Detta kan mycket väl stämma, men det skulle också kunna bero på exempelvis, det som tidigare 

teorier menar, att genY är vana att säga vad de tycker och att de vågar ifrågasätta, och därför svarar 

mer sanningsenligt i enkäten. Det skulle även kunna bero på att vid enkätbesvarandet på ett företag 

satt de yngre mer för sig själva medan de äldre generationerna satt vid det stora bordet, vilket skulle 

ha kunnat påverka de äldre att svara mer positivt ifall kollegan kunde snegla och kolla på svaren. Det 

var även en mycket positiv stämning vid mötena vilket skulle kunna ha påverkat svaren att bli mer 

positiva än vad de vid vissa andra tillfällen skulle varit.  

Vissa forskare menar, vilket togs upp i den teoretiska referensramen, att skillnader mellan 

generationerna snarare beror på åldern än generationerna. Det är inget vi kan dra en slutsats om i 

denna studie, då vi utförde en så kallad nutidsanalys. För att dra en slutsats om det snarare beror på 

åldern än generationstillhörighet, krävs en observation över en längre tidsperiod. Det är dock mycket 

möjligt att skillnaderna i vissa fall har med ålder att göra istället för generationstillhörighet. 

Exempelvis då vi fick fram att genY inte i lika hög grad är lojala mot företaget/organisationen de 

jobbar i, skulle kunna bero på att de är i ett tidigt stadium i karriären. De kan vara inne på sitt första 

jobb och inte tagit tjänsten för att det var deras drömjobb utan snarare för att få en fot in. Likadant 

att de inte jobbat lika länge på företaget som de andra generationerna och därför har lojaliteten inte 

växt fram hos respondenterna. Om det är åldern som är den bakomliggande orsaken till skillnaderna, 

skulle denna studie inte vara relevant om 20 år, då genY skulle vara i den åldern som genX är nu. 
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Detta kan vara ett subjekt för vidare studier att studera, om skillnader beror på ålder snarare än 

generation i projektgrupper. 

För vidare forskning kan det även vara intressant att studera samband vid kombinationer av olika 

personlighetsdrag till motivation, vilket kan minska risken för uppkommandet av falska samband. 

Studien kan ses som ett teoretiskt bidrag då vissa samband stärker tidigare teorier medan några av 

de funna sambanden skiljer sig åt. Bidraget blir till forskningen kring temporära grupper och hur 

dessa motiveras utifrån målsättningsteorin. Det praktiska bidraget skapas för de företag som 

medverkat i studien och kan ta del av resultatet. Det ger ledarna möjlighet att motivera sina 

anställda utefter deras preferenser, vilket i sin tur kan leda till en maximering av prestationerna och 

en ökad lönsamhet.   
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7. Slutsats 

Syftet med studien har varit att utifrån målsättningsteorin identifiera skillnader och analysera hur 

medarbetare i en temporär grupp motiveras utifrån deras personlighetsdrag och 

generationstillhörighet. Utifrån resultaten i denna studie fann vi att det finns skillnader, både 

gällande generationstillhörighet och personlighetsdrag samt vid kombination av dessa i hur 

medarbetare i en projektgrupp motiveras. Resultaten i denna studie skiljer sig i många fall från de 

framhävda resultaten i den teoretiska referensramen, där fokus inte har legat på temporära 

arbetsgrupper.  

 

En slutsats som kan dras är att baby boomers med starkare extroverta drag samt medarbetare i de 

tre generationerna med samvetsgranna drag tycker att mål gör jobbet roligare. Medarbetare från 

genX med vänliga/villiga drag vill nå målen oavsett innehållet. Medarbetare med extroverta drag 

som tillhör genY har ett negativt samband till att de vill nå mål oavsett innehåll, det vill säga att de 

bryr sig om innehållet för att de ska vilja uppnå målet. 

Studien visar även att respondenterna med samvetsgranna drag anser att det är viktigt att innehållet 

är av kvalitet för att de skulle vilja uppnå målet. Individer med vänliga/villiga drag är i högre grad 

benägna att förbinda sig till de uppsatta målen, oberoende av innehållet. Vidare upptäcktes att målet 

bör vara av kvalitet för att baby boomers med starkare grad av personlighetsdraget öppen för att 

uppleva ska motiveras och prestera bättre. Medarbetare med vänliga/villiga drag i genY, anser att 

det inte är av vikt att innehållet är av kvalitet, för att de ska vilja uppnå målet. Detta till skillnad mot 

genX och individer med vänliga/villiga drag där det inte har samma vikt.  

Respondenterna i genY med drag av att vara öppen för att uppleva har ett starkt samband till att 

prestera bättre när ett mål för dem är för högt uppsatt och ett negativt samband till att prestera 

sämre när ett mål för dem för högt uppsatt.  

Slutsatserna i studien har vid vissa tillfällen varit tvetydiga, exempelvis då det visade sig att baby 

boomers med neurotiska drag presterar sämre mot mål under stress, medan medarbetarna i studien 

med neurotiska drag svarade att de inte presterar sämre under stress. Det är därför inte möjligt att 

dra några säkra slutsatser utifrån detta. 

Det visade sig att medarbetare som tillhör genX är lojala och engagerade mot organisationen. Även 

baby boomers med extroverta drag är lojala och engagerade. GenY visade sig ha ett negativt 

samband till detta.  
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Medarbetare med extroverta drag jobbar för andra anledningar än att enbart ha råd med sin fritid. 

Vidare presterar baby boomers inte bättre vid högre lön och bonus, medan medarbetare i genY med 

neurotiska drag däremot har ett starkt samband till att prestera bättre av detta. Baby boomers 

presterar inte sämre när målen för dem är för högt uppsatta.  

Medarbetare med personlighetsdraget öppen för att uppleva samt baby boomers med drag av öppen 

för att uppleva presterar bättre vid ständig tillsyn av ledaren. 

GenX-medarbetarna motiveras av att få vara med och sätta målen på arbetsplatsen medan individer 

med vänliga/villiga drag, inte presterar bättre om de får vara med att sätta målen. 

Medarbetare i genX med extroverta drag har ofta en effektiv plan för att nå de uppsatta målen. 

GenY-medarbetare presterar inte bättre av mer ansvar enligt vår studie. Dock fanns det ett positivt 

samband för genY-medarbetare med högre grad av neurotiska drag att prestera bättre vid mer 

ansvar. Det fanns även ett starkt samband till att medarbetare i genX med extroverta drag, presterar 

bättre när de får ta mer ansvar. Studieresultaten visar att medarbetare med högre grad av 

personlighetsdraget extrovert, presterar bättre när de får ta mer ansvar på sin arbetsplats.  

Slutligen framkom det att det är viktigt för medarbetare i genX att målen är klara och tydliga. Vid 

närmare titt är det genX med samvetsgranna drag som framförallt motiveras av tydliga och klara mål. 

GenX med samvetsgranna drag och baby boomers med extroverta drag presterar bättre när målet är 

mätbart. 

7.1 Motivationsschema för en projektledare 
Syftet med studien är att resultaten ska mynna ut i ett motivationsschema. Nedan presenteras detta 

schema som skapats utifrån de samband som framkommit i denna studie. Motivationsschemat 

grundar sig på svaren från de 56 respondenter som besvarat enkäten, i syfte för en ledare att 

maximera sina medarbetares prestationer. I det första motivationsschemat (se schema 1) 

presenteras sambanden mellan generationstillhörighet och målsättningsfrågorna. Här presenteras 

även kombinationen av generationstillhörighet och personlighetsdragens samband med 

målsättningsfrågorna. De samband som har visat sig vara negativa, påvisas med hjälp av röda pilar, 

samt gråa lådor. 

I det andra motivationsschemat (se schema 2) har sambanden mellan personlighetsdragen och 

målsättningsfrågorna presenterats. Även här markeras ett negativt samband med röda pilar och gråa 

lådor. Resterande samband är positiva.   

  



43 
 

7.1.2 Instruktioner för avläsning av motivationsschemat.  

Motivationsschema 1. När en ledare använder sig av motivationsschema 1, bör han/hon börja med 

att ta reda på vilken generation medarbetaren tillhör. Utgångspunkten blir därmed 

generationstillhörighet. Sedan ska ledaren gå vidare genom att se vilket personlighetsdrag som 

passar in bäst på medarbetaren. Utifrån detta kan han/hon sedan avläsa hur medarbetaren 

motiveras på bästa sätt. 
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Motivationsschema 1.  
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Motivationsschema 2. 
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Bilaga 1. Enkäten  
 

 

 

 

Vi är två studenter från Örebro universitet som skriver ett examensarbete med inriktning 

företagsekonomi. Vi är intresserade av att undersöka hur medarbetare inom projektgrupper motiveras. 

Dina svar kommer att behandlas helt anonymt. Vi ber DIG att svara så sanningsenligt som möjligt! 

A) Kön (ringa in svaret) 

  Man  Kvinna 

B) Jag är född (ringa in svaret) 

1945-1964        1965-1980              1981-1994         1995- 

 

C)  Ringa in den siffra som du anser reflekterar DIG bäst. 

                                                      

  Stämmer               Stämmer 

  inte alls              mycket väl                       

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare            1            2               3              4            5              6             7 

 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare       1            2               3              4            5              6             7 

för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på         1            2               3              4            5              6             7 

 mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

 

4. För mig är det viktigt att målets innehåll         1            2               3              4            5              6             7 

är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll          1            2               3              4            5              6             7 

 

6. Jag presterar bättre när ett mål för mig          1            2               3              4            5              6             7 

är för högt uppsatt 
 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är       1            2               3              4            5              6             7 

för hög uppsatt 
 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress    1            2               3              4            5              6             7 
 

9. Jag presterar sämre mot mål under stress        1            2               3              4            5              6             7

       

   Var god vänd 
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      Stämmer             Stämmer 

        inte alls          mycket väl 

10. Om jag känner mig missnöjd med de             1            2               3              4            5              6             7 

uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i 

organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål           1            2               3              4            5              6             7 

12. Jag är lojal och engagerad mot            1            2               3              4            5              6             7 

organisationen/företaget    

13. Jag arbetar enbart för att ha råd till min          1            2               3              4            5              6             7  

fritid 
 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag              1            2               3              4            5              6             7  

kan få en bonus utöver min lön 
 

15. Skulle jag få en högre lön, skulle jag             1            2               3              4            5              6             7  

prestera bättre   
  

16. Jag presterar bättre när jag känner            1            2               3              4            5              6             7 

att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren             1            2               3              4            5              6             7 

kontrollerar varje detalj jag utför 
 

18. Jag presterar bättre när jag får                           1            2               3              4            5              6             7 

konstant feedback av ledaren 
 

19. Jag presterar bättre när jag får vara             1            2               3              4            5              6             7     

 med och sätta målen 
 

20. Jag ifrågasätter ledaren om jag tycker            1            2               3              4            5              6             7 

att han/hon har fel 
   

21. Jag motiveras av att bestämma hur             1            2               3              4            5              6             7 

andra ska utföra målen. 
 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de             1            2               3              4            5              6             7 

uppsatta målen 
 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre            1            2               3              4            5              6             7 

presterar jag  

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt          1            2               3              4            5              6             7  

och konkret  
 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart       1            2               3              4            5              6             7 
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D) Ringa in det svarsalternativ som du anser passar DIG.  

                          Mycket        Måttligt               Varken eller              Måttligt                Mycket 

Inåtriktad      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Utåtriktad 

Oenergisk      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Energisk  

Tystlåten      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Pratsam  

Blygsam     1                 2             3     4                5              6           7               8               9         Framfusig 

Passiv     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Aktiv  

Osäker     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Säker 

Oäventyrlig      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Äventyrlig  

Känslokall      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Hjärtlig  

Ovänlig      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Vänlig  

Samarbetsovillig  1                 2             3     4                5              6           7               8               9Samarbetsvillig  

Självisk     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Osjälvisk  

Obehaglig     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Behaglig  

Misstrogen     1                 2             3     4                5              6           7               8               9Förtroendefull 

Snål      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Generös  

Ointelligent      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Intelligent 

Oanalytisk     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Analytisk 

Obetänksam      1                 2             3     4                5              6           7               8               9Reflekterande  

Onyfiken     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Nyfiken 

                                 

          Var god vänd 
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             Mycket          Måttligt             Varken eller            Måttligt                      Mycket 

Fantasilös     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Fantasifull 

Okreativ     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Kreativ 

Enkel     1                 2             3     4                5              6           7               8               9 Komplicerad 

Ilsken     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Lugn 

Spänd     1                 2             3     4                5              6           7               8               9 Avslappnad 

Nervös     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Obesvärad 

Avundsjuk     1                 2             3     4                5              6           7               8               9 Inte avundsjuk 

Ostabil     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Stabil 

Missnöjd     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Nöjd 

Känslosam      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Okänslig  

Oorganiserad     1                 2             3     4                5              6           7               8               9      Organiserad 

Ansvarslös     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Ansvarsfull 

Nonchalant     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Plikttrogen 

Opraktisk     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Praktisk 

Slarvig      1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Noggrann 

Lat      1                 2             3     4                5              6           7               8               9Hårt arbetande  

Slösaktig     1                 2             3     4                5              6           7               8               9        Sparsam   

 

Tack för din medverkan! 



Bilaga 2. Korrelation mellan Big Five och målsättningsfrågorna  
 

 

Spear- 
man 
Roh 

  Fr.  
1 

Fr.  
2 
 

Fr. 
 3 
 

Fr.  
4 
 

Fr.  
5 
 

Fr.  
6 
 

Fr.  
7 
 

Fr.  
8 

Fr. 
 9 

Fr.  
10 
 

Fr.  
11 
 

Fr.  
12 
 

Fr.  
13 
 

Fr.  
14 
 

Fr. 
15 

Fr. 
16 

Fr. 
17 

Fr. 
18 

Fr. 
19 

Fr. 
20 

Fr. 
21 

Fr. 
22 

Fr. 
23 

Fr. 
24 

Fr. 
25 

1 Corr 
Coe 

1.0                         

2 Corr 
Coe 

,10
6 

1,0                        

3 Corr 
Coe 

,34
2** 

,195 1,0                       

4 Corr 
Coe 

,27
4 

-,001 ,270
* 

1,0                      

5 Corr 
Coe 

,16
8 

,051 ,187 -,076 1,0                     

6 Corr 
Coe 

,11
9 

,100 ,266
*
 

,104 ,251 1,0                    

7 Corr 
Coe 

,10
1 

,040 -
,136 

,012 ,003 -
,759

*

*
 

1,0                             

8 Corr 
Coe 

,33
4

*
 

,250 ,226 ,289
*
 ,131 ,331

*
 -

,325
*
 

1,0                           

9 Corr 
Coe 

-
,09

6 

-,090 -
,260 

-,032 ,190 -
,351

*

*
 

,510
*

*
 

-
,556

*

*
 

1,0                         

10 Corr 
Coe 

,14
6 

,282
*
 -

,018 
-,066 -,124 -,012 ,258 -,155 ,160 1,0                       

11 Corr 
Coe 

,16
0 

,133 ,353
**
 

,061 ,647
*

*
 

,131 ,029 ,202 ,071 -,177 1,0                     

12 Corr 
Coe 

,45
2

**
 

,064 ,521
**
 

,356
*

*
 

,342
*

*
 

,219 ,031 ,263 ,027 -,101 ,398
*

*
 

1,0                   

13 Corr 
Coe 

-
,21

5 

-,247 -
,321

*
 

-,065 -,213 -,242 ,245 ,048 -
,082 

,060 -,238 -
,256 

1,0                 

14 Corr 
Coe 

-
,07

1 

,067 -
,190 

-,045 -,181 -,025 ,069 -,075 ,014 ,026 -
,285

*
 

-
,180 

,39
0

**
 

1,0               

15 Corr 
Coe 

-
,26

8
*
 

,077 -
,251 

,031 -
,281

*
 

,065 -,052 ,083 -
,084 

,147 -
,387

*

*
 

-
,286

*
 

,33
6

*
 

,649
*

*
 

1,0             

16 Corr 
Coe 

-
,05

4 

-,054 -
,199 

,115 ,199 ,114 ,029 ,144 ,091 -,001 ,017 ,075 ,33
8

*
 

,252 ,262 1,0           
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17 

Corr 
Coe 

-
,13
9 

 
,086 

 
-, 

270
*
 

 
-,094 

 
,135 

 
-,006 

 
,021 

 
,043 

 
,083 

 
-,093 

 
-,060 

 
-

,247 

 
,28

9
*
 

 
,294

*
 

 
,234 

 
,489

*

*
 

 
1,0 

18 Corr 
Coe 

,00
3 

-,051 ,024 ,162 ,207 -,026 ,033 -,094 ,209 ,017 ,111 ,069 ,00
4 

,111 ,235 ,217 ,213 1,0            

19 Corr 
Coe 

,36
3

**
 

-,222 ,265
*
 

,205 -,078 -,120 ,207 ,060 -
,100 

,150 -,008 ,307
*
 

-
,00

2 

-,129 -,048 ,090 -,146 -,029 1,0          

20 Corr 
Coe 

,12
2 

-,023 ,259 ,227 ,024 ,260 -
,308

*
 

,283
*
 -

,228 
-,003 ,069 ,087 -

,02
0 

-,235 -,120 -,121 -,042 ,069 ,357
*

*
 

1,0        

21 Corr 
Coe 

,11
1 

,365
**
 ,209 ,004 ,104 ,167 -,032 ,170 -

,063 
,053 ,247 ,021 ,01

5 
,169 ,092 ,060 ,194 ,164 ,084 ,289

*
 1,0      

22 Corr 
Coe 

,16
2 

,316
*
 -

,004 
,032 ,084 ,211 -,003 ,037 -

,140 
,218 -,096 ,090 -

,12
8 

,088 ,185 ,151 ,221 ,050 ,174 ,045 ,326
*
 1,0    

23 Corr 
Coe 

,15
0 

,096 ,349
**
 

,137 ,150 ,325
*
 -,243 ,311

*
 -

,431
**
 

-,126 ,288
*
 ,220 -

,04
4 

,040 ,092 -,010 -,030 -,013 ,217 ,062 ,207 ,302
*
 1,0     

24 Corr 
Coe 

,44
6

**
 

,022 ,301
*
 

,234 ,100 ,137 ,115 ,251 -
,137 

,299
*
 -,003 ,373

**
 

-
,14

5 

-,162 -,030 ,176 -,164 ,086 ,523
*

*
 

,229 -,054 ,372
*

*
 

,186 1,0   

25 Corr 
Coe 

,13
4 

,173 ,145 ,082 ,173 ,211 -,027 -,021 ,066 ,243 ,018 ,122 -
,11

3 

,055 ,034 ,126 -,023 ,106 ,287
*
 ,311

*
 ,149 ,314

*
 ,036 ,450

*

*
 

1,0 

Extro- 
vert 

Corr 
Coe 

,03
3 

,184 ,288
*
 

,144 ,006 ,206 -,188 ,146 -
,184 

-,093 ,111 ,231 -
,31
1

*
 

-,086 ,029 -,183 -,250 -,094 ,164 ,086 ,057 ,084 ,364
*

*
 

,042 ,334
*
 

 Sig. 
(2-
tailed) 

,81
0 

,175 ,031 ,290 ,963 ,127 ,166 ,284 ,176 ,498 ,415 ,087 ,02
0 

,533 ,833 ,176 ,064 ,491 ,226 ,530 ,678 ,536 ,006 ,761 ,012 

Vän Corr 
Coe 

-
,00

4 

,159 ,118 -
,298

*
 

,397
*

*
 

,199 -,100 ,140 -
,114 

-,141 ,349
*

*
 

,086 -
,17

4 

-,175 -,125 ,083 ,060 -,187 -
,301

*
 

-
,277

*
 

,021 ,047 ,231 -,043 -
,166 

 Sig. 
(2-
tailed) 

,97
6 

,241 ,385 ,026 ,002 ,142 ,462 ,303 ,402 ,304 ,008 ,531 ,20
1 

,200 ,358 ,545 ,663 ,167 ,024 ,039 ,876 ,730 ,087 ,752 ,221 

Öppen Corr 
Coe 

,08
6 

,037 ,211 ,277
*
 ,074 ,081 -,009 ,221 -

,126 
-,010 ,169 ,227 ,15

3 
-,025 ,094 ,346

*

*
 

-,015 -,053 ,237 ,166 ,197 ,091 ,020 ,278
*
 ,182 

 Sig. 
(2-
tailed) 

,52
7 

,789 ,119 ,039 ,589 ,555 ,949 ,102 ,356 ,939 ,213 ,092 ,26
1 

,856 ,491 ,009 ,914 ,700 ,078 ,222 ,146 ,504 ,885 ,038 ,179 



Bilaga 2. Korrelation mellan Big Five och målsättningsfrågorna  
 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Neu Corr 
Coe 

-
,21

1 

,089 -
,097 

,086 ,064 ,215 -,148 ,160 -
,385

**
 

-,193 ,162 -
,110 

-
,06

5 

-,163 ,038 -,109 -,063 -,073 -,027 ,043 -,001 ,164 ,286
*
 ,088 ,017 

 Sig. 
(2-
tailed) 

,11
9 

,516 ,479 ,526 ,639 ,112 ,275 ,239 ,003 ,158 ,234 ,419 ,63
6 

,235 ,782 ,424 ,642 ,595 ,843 ,753 ,995 ,227 ,032 ,518 ,900 

Sam Corr 
Coe 

,27
6

*
 

-,035 ,044 ,233 ,188 ,142 -,028 ,228 -
,282

*
 

-,122 ,040 ,139 -
,07

4 

-,140 -,136 -,062 -,037 -,011 ,009 -,036 -,172 ,133 ,101 ,173 -
,123 

 Sig. 
(2-
tailed) 

,03
9 

,795 ,745 ,084 ,165 ,296 ,838 ,091 ,035 ,375 ,772 ,308 ,58
7 

,307 ,319 ,649 ,788 ,933 ,947 ,791 ,204 ,327 ,459 ,202 ,366 
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Enkätfrågorna 

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

4. För mig är det viktigt att innehållet är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är för hög uppsatt 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under stress 

10. Om jag känner mig missnöjd med de uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål 

12. Jag är lojal och engagerad mot organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd med min fritid 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag prestera bättre 

16. Jag presterar bättre när jag känner att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren kontrollerar varje detalj jag utför 

18. Jag presterar bättre när jag får konstant feedback 

19. Jag presterar bättre när jag får vara med och sätta målen 

20. Jag ifrågasätter chefen om jag tycker hon/han har fel. 

21. Jag motiveras av att bestämma hur andra ska utföra målen. 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre presterar jag.   

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt och konkret 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart



Bilaga 3. Korrelationen mellan generationerna och 

målsättningsfrågorna. 
 

 

 

 

  

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Spearman’s 
Roh 

Fråga   BB GenX GenY 

 1 Corr 
Coe 

,052 ,041 -,089 

 2 Corr 
Coe 

-,085 -,031 ,109 

 3 Corr 
Coe 

,126 ,306* -,417** 

 4 Corr 
Coe 

-,007 ,213 ,202 

 5 Corr 
Coe 

,189 ,050 -,225 

 6 Corr 
Coe 

,299* ,127 -,404** 

 7 Corr 
Coe 

-,310* -,027 ,316* 

 8 Corr 
Coe 

,169 ,128 -,283* 

 9 Corr 
Coe 

-,065 -,198 ,254 

 10 Corr 
Coe 

-,218 ,013 ,191 

 11 Corr 
Coe 

,242 ,117 -,340
*
 

 12 Corr 
Coe 

,114 ,316* -,415** 

 13 Corr 
Coe 

-,332* ,019 ,291* 

 14 Corr 
Coe 

-,405** ,119 ,264 

 15 Corr 
Coe 

-,396** ,188 ,186 

 16 Corr 
Coe 

-,270
*
 ,157 ,098 

 17 Corr 
Coe 

-,247 ,045 ,186 

 18 Corr 
Coe 

-,113 ,253 -,142 

 19 Corr 
Coe 

-,264* ,406** -,151 

 20 Corr 
Coe 

-,177 ,411** -,236
*
 

 21 Corr 
Coe 

-,227 ,173 ,043 

 22 Corr 
Coe 

-,222 ,095 ,115 

 23 Corr 
Coe 

,339* ,168 -,480** 

 24 Corr 
Coe 

-,066 ,317* -,248 

 25 Corr 
Coe 

-,207 ,246 -,047 
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målsättningsfrågorna. 
 

 

 
 
 
 
 

Enkätfrågorna 

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

4. För mig är det viktigt att innehållet är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är för hög uppsatt 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under stress 

10. Om jag känner mig missnöjd med de uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål 

12. Jag är lojal och engagerad mot organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd med min fritid 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag prestera bättre 

16. Jag presterar bättre när jag känner att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren kontrollerar varje detalj jag utför 

18. Jag presterar bättre när jag får konstant feedback 

19. Jag presterar bättre när jag får vara med och sätta målen 

20. Jag ifrågasätter chefen om jag tycker hon/han har fel. 

21. Jag motiveras av att bestämma hur andra ska utföra målen. 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre presterar jag.   

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt och konkret 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Relationen mellan Baby boomers, Big five och målsättningsfrågorna. 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation baby boomers. 

 

 
 

Fråga Spear-
man 
Roh 

Fr. 
1 

Fr. 
2 
 

Fr. 
3 
 

Fr. 
4 
 

Fr. 
5 
 

Fr. 
6 
 

Fr. 
7 
 

Fr. 
8 

Fr. 
9 

Fr. 
10 

 

Fr. 
11 
 

Fr. 
12 

 

Fr. 
13 

 

Fr. 
14 

 

Fr. 
15 

Fr. 
16 

Fr. 
17 

Fr. 
18 

Fr. 
19 

Fr. 
20 

Fr. 
21 

Fr. 
22 

Fr. 
23 

Fr. 
24 

Fr. 
25 

1 Corr 
Coe 

1,00                         

2 Corr 
Coe 

,286 1,00                        

3 Corr 
Coe 

,454 ,286 1,00                       

4 Corr 
Coe 

,464 ,384 ,278 1,00                      

5 Corr 
Coe 

,024 ,206 ,250 -,050 1,00                     

6 Corr 
Coe 

,244 -,102 -,031 ,214 ,353 1,0
0 

                   

7 Corr 
Coe 

,442 ,155 ,479 ,008 ,121 -
,41
1 

1,00                   

8 Corr 
Coe 

,190 ,454 -,012 ,587
*
 ,089 ,08

4 
-,221 1,00                  

9 Corr 
Coe 

-,056 ,077 -,073 -,051 ,189 -
,11
5 

,396 -,275 1,00                 

10 Corr 
Coe 

,640
*

*
 

,357 ,227 ,258 ,076 ,09
1 

,587
*
 -,006 ,338 1,00                

11 Corr 
Coe 

,119 ,212 ,429 ,091 ,282 -
,11
9 

,387 ,401 -
,079 

,145 1,00               

12 Corr 
Coe 

,669
*

*
 

,319 ,177 ,293 ,298 ,45
1 

,205 ,406 ,119 ,422 ,475 1,00              

13 Corr 
Coe 

-
,507

*
 

-,124 -,243 -,456 ,226 ,08
8 

-,096 -,031 -
,273 

-,138 ,394 -,128 1,00             

14 Corr 
Coe 

-,200 ,130 -,242 ,131 -,103 ,23
3 

-,468 ,138 -
,273 

-,271 -
,257 

-,090 ,181 1,00            

15 Corr 
Coe 

-,388 ,118 -,344 ,394 -,056 ,04
6 

-
,500

*
 

,432 ,083 -,422 -
,253 

-,158 -,159 ,518
*
 1,00           



Bilaga 4. Relationen mellan Baby boomers, Big five och målsättningsfrågorna. 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation baby boomers. 

 

 
 

16 Corr 
Coe 

,097 ,051 -,164 ,399 ,302 ,33
9 

,015 ,623
*

*
 

,209 ,188 ,256 ,366 ,110 ,061 ,381 1,00          

17 Corr 
Coe 

-,107 ,282 0,00
0 

,272 ,323 ,02
9 

,087 ,140 ,376 -,174 ,101 ,105 -,062 ,139 ,281 ,345 1,0
0 

        

18 Corr 
Coe 

,202 ,450 ,429 ,384 ,153 -
,17
2 

-,108 ,359 -
,164 

-,067 -
,117 

-,068 -
,516

*
 

,160 ,388 -,081 -
,10
3 

1,00        

19 Corr 
Coe 

,574
*
 -,050 ,286 ,146 ,010 -

,18
7 

,815
*

*
 

-,101 ,477 ,647
*

*
 

,300 ,368 -,245 -,440 -,482 ,251 ,12
7 

-
,238 

1,00       

20 Corr 
Coe 

,207 ,174 ,338 ,129 ,161 -
,08
2 

,264 -,007 -
,109 

,229 ,461 ,179 ,096 -,397 -
,605

*
 

-,281 ,10
2 

-
,220 

,247 1,00      

21 Corr 
Coe 

,310 ,411 ,229 ,162 -,033 ,21
0 

,284 ,137 ,036 ,535
*
 ,207 ,258 ,249 ,107 -,347 ,189 -

,02
9 

-
,245 

,287 ,254 1,00     

22 Corr 
Coe 

,552
*
 ,279 ,054 ,652

*

*
 

-,054 ,52
7

*
 

-,020 ,162 -
,039 

,487 -
,194 

,384 -,282 ,295 ,017 ,158 ,08
6 

-
,031 

,128 ,234 ,472 1,00    

23 Corr 
Coe 

,014 -,086 ,327 -,029 -,037 -
,17
6 

,316 -,028 -
,352 

-,038 ,554
*
 

,056 ,411 ,332 -,170 -,055 ,03
0 

-
,139 

,144 ,183 ,100 -,023 1,00   

24 Corr 
Coe 

,507
*
 ,042 ,327 ,601

*
 ,209 ,26

4 
,208 ,375 ,072 ,355 ,040 ,223 -,399 -,090 ,003 ,602

*
 ,25

2 
,204 ,457 ,101 ,227 ,465 -,027 1,00  

25 Corr 
Coe 

,388 ,555
*
 ,356 ,230 ,267 ,28

2 
,108 ,316 ,067 ,253 ,244 ,463 -,099 -,139 -,313 ,152 ,30

9 
-

,013 
,151 ,477 ,663

*

*
 

,388 -,188 ,361 1,0
0 

Extro- 
vert 

Corr 
Coe 

,564
*
 ,431 ,123 ,188 -,108 -

,16
8 

,410 ,282 ,096 ,371 ,275 ,544
*
 -,284 -,491 -,390 -,037 ,02

9 
-

,096 
,408 ,464 ,354 ,229 -,218 ,069 ,59

8
*
 

 Sig. (2-
tailed) 

,023 ,095 ,651 ,487 ,691 ,53
4 

,114 ,290 ,724 ,157 ,303 ,029 ,286 ,053 ,135 ,892 ,91
5 

,724 ,116 ,070 ,179 ,393 ,417 ,798 ,01
4 

Vän Corr 
Coe 

-,115 -,216 ,015 -,077 ,346 ,20
4 

-,068 ,278 -
,403 

-,320 ,329 ,083 ,366 -,261 ,051 ,347 ,01
8 

-
,105 

-,244 -,074 -,261 -,282 ,138 ,068 -
,07
8 

 Sig. (2-
tailed) 

,670 ,421 ,955 ,776 ,190 ,44
9 

,802 ,297 ,122 ,228 ,213 ,760 ,164 ,328 ,852 ,188 ,94
7 

,698 ,363 ,785 ,328 ,290 ,609 ,801 ,77
5 

Öppe
n 

Corr 
Coe 

,233 ,013 -,012 ,510
*
 -,108 ,26

9 
,241 ,351 ,103 ,221 ,230 ,299 ,104 ,076 ,231 ,695

*

*
 

,32
7 

-
,315 

,359 -,201 ,389 ,332 ,162 ,387 ,09
8 
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Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation baby boomers. 

 

 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sig. (2-
tailed) 

,385 ,963 ,965 ,043 ,691 ,31
3 

,369 ,183 ,703 ,412 ,392 ,260 ,701 ,781 ,390 ,003 ,21
7 

,235 ,173 ,455 ,136 ,209 ,549 ,138 ,71
8 

Neu Corr 
Coe 

-,156 -,204 -,415 -,073 -,238 ,08
2 

-,336 -,103 -
,510

*
 

-,059 -
,461 

-,432 ,171 ,168 ,049 -,111 -
,26
1 

-
,101 

-,425 -,124 -,186 ,186 -,002 -,017 -
,34
9 

 Sig. (2-
tailed) 

,565 ,448 ,110 ,787 ,375 ,76
3 

,203 ,703 ,044 ,828 ,072 ,095 ,527 ,533 ,857 ,682 ,32
9 

,709 ,101 ,646 ,490 ,490 ,995 ,950 ,18
5 

Sam Corr 
Coe 

,027 -,063 -,054 ,046 ,435 ,37
9 

-,024 -,230 -
,148 

,149 -
,238 

-,054 ,187 ,357 ,066 ,022 0,0
00 

,024 -,194 -,045 -,093 ,411 ,251 ,136 -
,23
9 

 Sig. (2-
tailed) 

,921 ,816 ,844 ,866 ,092 ,14
7 

,928 ,391 ,584 ,582 ,375 ,842 ,487 ,175 ,809 ,937 1,0
00 

,930 ,471 ,868 ,733 ,114 ,348 ,616 ,37
2 



Bilaga 4. Relationen mellan Baby boomers, Big five och målsättningsfrågorna. 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation baby boomers. 

 

 
 

Enkätfrågorna 

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

4. För mig är det viktigt att innehållet är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är för hög uppsatt 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under stress 

10. Om jag känner mig missnöjd med de uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål 

12. Jag är lojal och engagerad mot organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd med min fritid 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag prestera bättre 

16. Jag presterar bättre när jag känner att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren kontrollerar varje detalj jag utför 

18. Jag presterar bättre när jag får konstant feedback 

19. Jag presterar bättre när jag får vara med och sätta målen 

20. Jag ifrågasätter chefen om jag tycker hon/han har fel 

21. Jag motiveras av att bestämma hur andra ska utföra målen 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre presterar jag   

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt och konkret 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart



Bilaga 5. Relationen mellan genX, Big five och målsättningsfrågorna 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation X. 

 

 
 

Fråga Spear-
man 
Roh 

Fr. 
1 

Fr. 
2 
 

Fr. 
3 
 

Fr. 
4 
 

Fr. 
5 
 

Fr. 
6 
 

Fr. 
7 
 

Fr. 
8 

Fr. 
9 

Fr. 
10 

 

Fr. 
11 
 

Fr. 
12 

 

Fr. 
13 

 

Fr. 
14 

 

Fr. 
15 

Fr. 
16 

Fr. 
17 

Fr. 
18 

Fr. 
19 

Fr. 
20 

Fr. 
21 

Fr. 
22 

Fr. 
23 

Fr. 
24 

Fr. 
25 

1 Corr 
Coe 

1,00                                                 

2 Corr 
Coe 

-,069 1,00                                               

3 Corr 
Coe 

,069 ,152 1,00                                             

4 Corr 
Coe 

,100 -,114 ,058 1,00                                           

5 Corr 
Coe 

,205 ,380 -,192 -,349 1,00                                         

6 Corr 
Coe 

-,099 ,362 ,247 -,069 ,076 1,0
0 

                                      

7 Corr 
Coe 

0,00
0 

-,139 -,384 -,030 ,181 -
,89
0

**
 

1,00                                     

8 Corr 
Coe 

,204 ,312 ,338 ,173 ,183 ,27
6 

-,319 1,00                                   

9 Corr 
Coe 

,010 ,024 -,234 -,070 ,248 -
,38

2 

,564
*
 -

,520
*
 

1,00                                 

10 Corr 
Coe 

,022 ,360 ,256 -,363 -,010 ,09
6 

,029 -,275 ,264 1,00                               

11 Corr 
Coe 

-,079 ,208 -,286 -,289 ,700
*

*
 

-
,06

8 

,219 ,233 ,200 -,235 1,00                             

12 Corr 
Coe 

,478
*
 -,118 ,150 ,446 ,029 -

,22
9 

,195 ,317 ,265 -,144 ,010 1,00                           

13 Corr 
Coe 

-,050 -
,519

*
 

-,062 -,014 -,224 -
,37

1 

,251 ,032 -
,084 

-,108 -
,050 

0,00
0 

1,00                         

14 Corr 
Coe 

,110 -,179 -,089 -,261 ,195 ,24
0 

-,140 -,144 ,073 ,196 -
,152 

-,305 ,305 1,00                       

15 Corr -,069 -,085 ,102 -,075 ,135 ,23 -,104 ,078 - ,082 - -,148 ,294 ,836
*

1,00                     
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Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation X. 

 

 
 

Coe 9 ,003 ,117 
*
 

16 Corr 
Coe 

-,020 -,203 -,335 -,047 ,439 ,01
2 

,082 -,231 ,182 ,013 ,309 ,088 ,205 ,040 -,124 1,00                   

17 Corr 
Coe 

-,114 ,092 -,235 -,016 ,233 ,22
5 

-,140 ,064 -
,104 

,064 ,016 -,310 ,395 ,443 ,309 ,533
*
 1,0

0 
                

18 Corr 
Coe 

0,00
0 

-,139 -
,476

*
 

-,068 ,148 -
,32

8 

,343 -,399 ,594
**
 

,052 ,228 -,040 ,213 ,323 ,160 ,314 ,39
7 

1,00               

19 Corr 
Coe 

,414 -
,579

*

*
 

,088 ,187 -,334 -
,29

3 

,041 -,135 -
,203 

-,320 -
,263 

,159 -,062 -,121 -,125 -,238 -
,52

7
*
 

-
,087 

1,00             

20 Corr 
Coe 

-,010 ,143 ,451 ,141 -,346 ,32
3 

-
,466

*
 

,397 -
,176 

-,224 -
,001 

,124 -,149 -,229 -,003 -
,465

*
 

-
,18

4 

-
,007 

,154 1,00           

21 Corr 
Coe 

-,156 ,322 ,091 -,197 ,170 ,10
1 

-,070 ,215 -
,022 

-,126 ,190 -,401 -,096 ,289 ,302 -,321 ,30
4 

,313 -,184 ,468
*
 1,00         

22 Corr 
Coe 

,072 ,370 -,202 ,005 ,301 ,17
0 

-,094 ,120 -
,219 

-,182 -
,094 

-,297 -,311 -,036 ,018 -,031 ,31
0 

-
,096 

-,109 -,240 ,136 1,00       

23 Corr 
Coe 

,267 -,061 ,064 ,173 ,213 ,26
5 

-,353 ,243 -
,417 

-,389 -
,102 

-,185 -,066 ,322 ,415 -,078 ,19
1 

-
,172 

,214 -,013 ,179 ,580
*

*
 

1,00     

24 Corr 
Coe 

,411 -,134 -,031 -,015 -,080 -
,32

7 

,227 -,084 ,081 ,133 -
,135 

,456
*
 -,206 -,278 -,216 -,121 -

,46
7

*
 

0,00
0 

,451 -,128 -
,482

*
 

,098 -,084 1,00   

25 Corr 
Coe 

,042 ,195 ,097 -,106 ,191 ,31
9 

-,282 -,366 ,086 ,181 ,100 -,240 -
,502

*
 

,126 ,034 ,009 -
,20

3 

,080 ,170 -,020 -,084 ,159 ,156 ,258 1,0
0 

Extro- 
vert 

Corr 
Coe 

-,134 ,370 ,374 -,056 ,186 ,23
6 

-,208 ,034 -
,203 

,084 -
,156 

-,289 -,363 ,140 ,323 -,325 -
,15

1 

-
,340 

-,019 -,110 ,085 ,535
*
 ,554

*
 ,113 ,53

3
*
 

 Sig. (2-
tailed) 

,584 ,119 ,115 ,819 ,445 ,33
0 

,393 ,889 ,405 ,741 ,524 ,230 ,127 ,580 ,178 ,175 ,53
7 

,154 ,939 ,655 ,729 ,018 ,014 ,645 ,01
9 

Vän Corr 
Coe 

-,051 ,258 0,00
0 

-,088 ,570
*
 -

,05
3 

,206 ,267 -
,110 

,215 ,438 -,134 -,067 -,116 ,034 ,287 ,17
0 

-
,205 

-,245 -,421 -,048 ,253 ,198 -,056 -
,07

1 

 Sig. (2-
tailed) 

,834 ,286 1,00 ,720 ,011 ,83
0 

,397 ,270 ,654 ,390 ,061 ,585 ,784 ,647 ,890 ,234 ,48
6 

,401 ,312 ,072 ,845 ,296 ,417 ,819 ,77
2 



Bilaga 5. Relationen mellan genX, Big five och målsättningsfrågorna 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation X. 

 

 
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Öppe
n 

Corr 
Coe 

,124 ,047 ,267 -,041 ,205 -
,45

2 

,427 ,084 ,071 -,086 ,272 ,258 ,132 -,400 -,417 ,063 -
,24

5 

-
,280 

-,009 -,215 -,198 -,073 -,254 ,184 ,01
5 

 Sig. (2-
tailed) 

,613 ,847 ,269 ,866 ,401 ,05
2 

,068 ,733 ,772 ,734 ,260 ,286 ,591 ,100 ,076 ,798 ,31
2 

,246 ,971 ,378 ,416 ,766 ,293 ,451 ,95
2 

Neu Corr 
Coe 

-,408 ,264 -,247 ,278 ,063 ,05
9 

,035 ,284 -
,313 

-,464 ,443 -,288 -,109 -,317 -,075 -,165 -
,00

4 

-
,115 

-,059 ,155 ,230 ,206 ,087 -,272 ,07
5 

 Sig. (2-
tailed) 

,083 ,275 ,308 ,249 ,796 ,80
9 

,886 ,239 ,192 ,053 ,057 ,231 ,657 ,201 ,760 ,501 ,98
7 

,640 ,810 ,527 ,344 ,397 ,724 ,259 ,75
9 

Sam Corr 
Coe 

,063 ,165 -,207 ,645
*

*
 

,204 -
,11

3 

,192 ,324 -
,140 

-,202 ,127 ,295 -,075 -,256 -,183 ,265 ,22
5 

-
,092 

-,112 -,328 -,192 ,267 ,037 ,029 -
,09

7 

 Sig. (2-
tailed) 

,797 ,500 ,395 ,003 ,402 ,64
6 

,430 ,176 ,568 ,422 ,603 ,220 ,761 ,306 ,453 ,274 ,35
4 

,709 ,648 ,170 ,431 ,268 ,881 ,907 ,69
3 
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Enkätfrågorna 

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

4. För mig är det viktigt att innehållet är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är för hög uppsatt 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under stress 

10. Om jag känner mig missnöjd med de uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål 

12. Jag är lojal och engagerad mot organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd med min fritid 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag prestera bättre 

16. Jag presterar bättre när jag känner att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren kontrollerar varje detalj jag utför 

18. Jag presterar bättre när jag får konstant feedback 

19. Jag presterar bättre när jag får vara med och sätta målen 

20. Jag ifrågasätter chefen om jag tycker hon/han har fel. 

21. Jag motiveras av att bestämma hur andra ska utföra målen. 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre presterar jag.   

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt och konkret 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart



Bilaga 6. Samband mellan genY, Big five och målsättningsfrågorna 
Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation Y 

 
 

Fråga Spear-
man 
Roh 

Fr. 
1 

Fr. 
2 
 

Fr. 
3 
 

Fr. 
4 
 

Fr. 
5 
 

Fr. 
6 
 

Fr. 
7 
 

Fr. 
8 

Fr. 
9 

Fr. 
10 

 

Fr. 
11 
 

Fr. 
12 

 

Fr. 
13 

 

Fr. 
14 

 

Fr. 
15 

Fr. 
16 

Fr. 
17 

Fr. 
18 

Fr. 
19 

Fr. 
20 

Fr. 
21 

Fr. 
22 

Fr. 
23 

Fr. 
24 

Fr. 
25 

1 Corr 
Coe 

1,00                                                 

2 Corr 
Coe 

,139 1,00                                               

3 Corr 
Coe 

,399 ,406 1,00                                             

4 Corr 
Coe 

,210 -,161 ,149 1,00                                           

5 Corr 
Coe 

,251 -
,445

*
 

,203 ,030 1,00                                         

6 Corr 
Coe 

,313 ,065 ,318 ,113 ,098 1,0
0 

                                      

7 Corr 
Coe 

,112 ,103 -,044 ,159 ,083 -
,59
2

**
 

1,00                                     

8 Corr 
Coe 

,501
*
 ,158 ,066 ,138 -,247 ,32

4 
-,298 1,00                                   

9 Corr 
Coe 

-,206 -,351 -,152 ,114 ,394 -
,34

6 

,536
*
 -

,754
*

*
 

1,00                                 

10 Corr 
Coe 

,029 ,137 -,086 ,022 -,234 ,05
8 

,277 -,010 -
,080 

1,00                               

11 Corr 
Coe 

,250 ,036 ,546
*
 ,147 ,410 ,03

7 
,104 -,219 ,351 -,097 1,00                             

12 Corr 
Coe 

,330 ,090 ,594
*

*
 

,096 ,622
*

*
 

,05
2 

,180 -,107 ,077 -,299 ,416 1,00                           

13 Corr 
Coe 

-,128 -,246 -,421 ,305 -,337 ,06
1 

,003 ,356 -
,151 

,031 -
,622

**
 

-,363 1,00                         

14 Corr 
Coe 

-,244 ,115 -,120 ,143 -
,483

*
 

-
,28

0 

,139 ,040 ,105 -,341 -
,299 

-,273 ,566
*

*
 

1,00                       

15 Corr 
Coe 

-,421 ,229 -,296 ,028 -
,744

*

*
 

,13
0 

-,086 ,128 -
,235 

,250 -
,478

*
 

-
,578

*

*
 

,589
*

*
 

,440
*
 1,00                     

16 Corr -,262 -,077 -,203 ,156 -,003 ,29 -,175 ,235 - -,320 - -,030 ,634
*

,350 ,358 1,00                   
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Tabellen visar resultat från respondenterna inom generation Y 

 
 

Coe 5 ,045 ,372 
*
 

17 Corr 
Coe 

-,175 -,103 -,368 -,303 ,201 -
,00

5 

-,086 ,148 ,074 -,369 -
,061 

-,215 ,162 ,056 ,044 ,557
*

*
 

1,0
0 

                

18 Corr 
Coe 

-,241 -
,433

*
 

-,169 ,178 ,305 ,39
3 

-,242 -,266 ,155 -,063 ,074 ,072 ,098 -,385 ,180 ,303 ,16
7 

1,00               

19 Corr 
Coe 

,177 ,006 ,163 ,151 ,012 ,17
2 

-,003 ,402 -
,344 

,251 -
,118 

,172 ,223 -,102 ,084 ,149 -
,06

1 

-
,051 

1,00             

20 Corr 
Coe 

,164 -,228 -,077 ,122 ,105 ,42
6 

-
,486

*
 

,374 -
,230 

,105 -
,201 

-,297 -,009 -,293 -,053 ,066 ,03
4 

,012 ,257 1,00           

21 Corr 
Coe 

,187 ,359 ,477
*
 ,035 ,001 ,56

7
**
 

-,329 ,157 -
,094 

-,080 ,454
*
 

,203 -,193 -,058 ,010 ,257 ,05
2 

,129 ,118 ,057 1,00         

22 Corr 
Coe 

-,012 ,286 ,289 -,331 ,126 ,29
6 

,024 -,003 -
,146 

,306 ,098 ,266 -,125 -,342 ,106 ,210 ,15
0 

,236 ,517
*
 -,077 ,442

*
 1,00       

23 Corr 
Coe 

-,001 ,398 ,174 ,032 -,216 ,34
1 

-,091 ,259 -
,274 

,305 ,137 ,049 ,124 -,066 ,425 ,299 ,03
8 

,204 ,448
*
 ,009 ,593

*

*
 

,711
*

*
 

1,00     

24 Corr 
Coe 

,379 ,171 ,292 -,052 ,130 ,26
5 

,155 ,300 -
,289 

,409 -
,203 

,279 ,096 -,177 ,010 ,030 -
,21

4 

-
,185 

,592
*

*
 

,232 -,045 ,553
*

*
 

,395 1,00   

25 Corr 
Coe 

,040 -,226 -,056 ,118 ,239 ,15
6 

,146 ,035 ,044 ,262 -
,310 

,153 ,327 -,047 ,109 ,258 -
,02

5 

,085 ,563
*

*
 

,235 -,271 ,358 ,159 ,745
*

*
 

1,0
0 

Extro- 
vert 

Corr 
Coe 

-,417 ,083 ,020 ,105 -
,479

*
 

-
,16

4 

-,121 -,285 -
,033 

-,273 -
,158 

-,108 ,018 ,428 ,345 -,103 -
,31

7 

-
,002 

,051 -,224 -,132 -,243 -,174 -,294 -
,11

6 

 Sig. (2-
tailed) 

,060 ,720 ,932 ,651 ,028 ,47
7 

,600 ,211 ,888 ,232 ,494 ,641 ,937 ,053 ,125 ,656 ,16
2 

,993 ,825 ,328 ,569 ,289 ,451 ,196 ,61
7 

Vän Corr 
Coe 

,107 ,372 ,199 -
,637

*

*
 

,146 ,15
4 

-,088 -,147 ,139 -,224 ,248 ,199 -,301 ,027 -,129 -,039 ,22
7 

-
,180 

-,320 -,228 ,362 ,202 ,084 -,050 -
,22

5 

 Sig. (2-
tailed) 

,644 ,097 ,386 ,002 ,526 ,50
5 

,704 ,526 ,548 ,330 ,277 ,387 ,184 ,907 ,577 ,866 ,32
2 

,435 ,157 ,321 ,107 ,379 ,717 ,830 ,32
7 

Öppe
n 

Corr 
Coe 

,007 -,016 ,268 ,340 -,032 ,50
4

*
 

-
,633

*

*
 

,207 -
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Enkätfrågorna 

1. Att arbeta mot mål gör jobbet roligare 

2. Jag tävlar ibland mot andra medarbetare för att se vem som presterar bäst för att  

nå målet 

3. Jag har alltid höga förväntningar på mig själv, gällande att nå de uppsatta målen 

4. För mig är det viktigt att innehållet är av kvalitet för att jag ska vilja nå målet 

5. Jag vill alltid nå målet oavsett innehåll 

6. Jag presterar bättre när ett mål för 

 mig är för högt uppsatt 

7. Jag presterar sämre när ett mål för mig är för hög uppsatt 

8. Jag presterar bättre mot målet under stress  

9. Jag presterar sämre mot mål under stress 

10. Om jag känner mig missnöjd med de uppsatta målen vill jag inte stanna kvar i organisationen 

11. Jag är engagerad oavsett mål 

12. Jag är lojal och engagerad mot organisationen/företaget 

13. Jag arbetar enbart för att ha råd med min fritid 

14. Jag presterar bättre om jag vet att jag kan få en bonus utöver min lön 

15. Skulle jag få högre lön, skulle jag prestera bättre 

16. Jag presterar bättre när jag känner att jag har ständig tillsyn av ledaren 

17. Jag presterar bättre när ledaren kontrollerar varje detalj jag utför 

18. Jag presterar bättre när jag får konstant feedback 

19. Jag presterar bättre när jag får vara med och sätta målen 

20. Jag ifrågasätter chefen om jag tycker hon/han har fel. 

21. Jag motiveras av att bestämma hur andra ska utföra målen. 

22. Jag har en effektiv plan för att nå de uppsatta målen 

23. Ju mer ansvar jag får, desto bättre presterar jag.   

24. Jag presterar bättre om målet är tydligt och konkret 

25. Jag presterar bättre när målet är mätbart 


