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Sammanfattning
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området.
Resultatet visar på en variation av arbetssätt för medarbetarsamtal som praktiseras. Ett årligt medarbetarsamtal tillsammans med
kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback är arbetssätt som förespråkas och anses påverka medarbetarens motivation. Studien
visar på vikten av att förmedla syftet med medarbetarsamtalet till samtliga medarbetare inom en organisation samt att
organisationens och chefernas prioriteringar för medarbetarsamtal har stor inverkan på hur medarbetarsamtal praktiseras inom
organisationen.
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1. INLEDNING
Inledningsvis presenteras en bakgrund över olika aspekter av medarbetarsamtal
och dess funktion i en organisation. Därefter presenteras uppsatsens syfte och
frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts i studien.
Många organisationer anser att personalen är organisationens viktigaste resurs
(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011) och visar detta genom att
genomföra medarbetarsamtal med samtliga anställda (Frick & Norberg, 2012).
Bolman och Deal (2015) menar i linje med ovan resonemang att ett
organisatoriskt fokus både på människorna i organisationen och att producera är
en framgångsfaktor för många organisationer. Vidare menar författarna att det är
viktigt att genomföra medarbetarsamtal för att det kan vara en källa till
medarbetarens prestation och motivation. Flach (2006) lyfter att det är viktigt att
motivera medarbetaren eftersom medarbetarens motivation är en nyckelresurs
inom organisationen som har betydelse för verksamhetens framgång.
Bolman och Deal (2015) lyfter att medarbetarsamtal länge existerat mellan chef
och medarbetare men att medarbetarsamtal de senaste årtiondena genomgått en
förändring. Förändringen har medfört att medarbetarsamtal i dagens litteratur fått
en bredare innebörd och att det finns en stor variation av arbetssätt som praktiseras
inom området medarbetarsamtal (Bolman & Deal, 2015). Burkus (2016)
diskuterar att de traditionella arbetssätten fortfarande praktiseras av många
organisationer medan Wilkinson och Redman (2013) diskuterar att det inte är
säkert att de arbetssätt som fungerade för 10 år sedan fungerar effektivt i dagens
samhälle och arbetsmarknad. Burkus (2016) menar vidare att många
organisationer valt att utveckla och förändra arbetet med medarbetarsamtal i syfte
att bättre kunna påverka medarbetarens motivation och prestation (Burkus, 2016).
Medarbetarsamtalet är ett av de viktigaste verktygen för ledningen (Frick &
Norberg, 2012) och har visat sig bidra till flertalet fördelar för organisationen och
dess medarbetare (Evans & Tourish, 2017). Lindelöw (2016) diskuterar att
medarbetarsamtalet kan förbättra kommunikationen mellan chef och medarbetare
och är ett bra tillfälle att ge feedback och uppmuntra medarbetaren att prestera.
Wall Berséus (1999) diskuterar att om medarbetarsamtalet används på ett
systematiskt sätt, kan det bli ett kraftfullt instrument både för att leda och styra
verksamheten och utveckla medarbetaren. Medarbetarsamtalet kan enligt
Lindelöw (2016) även identifiera medarbetarens drivkrafter och motivera
medarbetaren att arbeta mot sina mål (Lindelöw, 2016).
Samtidigt som många författare förespråkar medarbetarsamtal diskuterar Evans
och Tourish (2017) att medarbetarsamtal är förknippat med vissa svårigheter som
både chefen och medarbetaren upplever. DeNisi och Smith (2014)
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lyfter att många organisationer lägger mycket tid och pengar på att genomföra
medarbetarsamtalen trots att det inte är garanterat att det bidrar till organisationens
utveckling.
Mot denna bakgrund ämnar studien studera arbetssätt för medarbetarsamtal och
dess påverkan på medarbetarens motivation på en given organisation.
Organisationen som studeras är verksam i Östergötland och på den internationella
marknaden. Organisationen har valt att vara anonym i studien och benämns
därmed som Industriföretaget. Studien ses som ett kunskapsbidrag till forskning
inom området medarbetarsamtal och hur Industriföretaget kan utveckla sina
befintliga arbetssätt för medarbetarsamtal för att öka medarbetarens motivation.

1.1 Syfte och frågeställning
Utifrån hur Industriföretaget arbetar med medarbetarsamtal idag, är syftet att bidra
med arbetssätt och idéer till hur Industriföretaget kan utveckla sina nuvarande
arbetssätt för att påverka medarbetarens motivation. Utifrån syftet har följande
frågeställningar formulerats:
-

Vilka arbetssätt för medarbetarsamtal arbetar Industriföretaget med idag
och varför används dessa?
Hur bidrar Industriföretagets nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal till
att motivera medarbetaren?
Hur kan Industriföretagets arbetssätt för medarbetarsamtal utvecklas i syfte
att påverka medarbetarens motivation?

1.2 Avgränsning
Med grund i att studien är en kandidatuppsats om 15 högskolepoäng har vissa
avgränsningar gjorts. Studien är avgränsad mot Industriföretaget och utvalda
chefer med personalansvar på Industriföretaget. Studien avgränsas med syfte att
studera den specifika organisationen och chefernas uppfattning om
medarbetarsamtal och medarbetarsamtalets påverkan på medarbetarens
motivation. Vidare har en avgränsning gjorts mot det studerade begreppet
medarbetarsamtal och arbetssätt som står i relation till samt kan utveckla
medarbetarsamtal. I studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning där
information är hämtad från andra källor än svenska, är avgränsning främst mot
performance appraisal interview. Sandlund, Olin-Scheller, Nyroos, Jakobsen och
Nahnfeldt (2011) beskriver hur det engelska begreppet performance appraisal
interview kan likställas med det svenska begreppet medarbetarsamtal. Med detta
i åtanke kommer begreppet medarbetarsamtal att användas genomgående och
användas som en synonym till begreppet performance appraisal interview.
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2.TEORETISK REFERENSRAM
I följande avsnitt presenteras teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. I
teoretiska utgångspunkter presenteras studiens utgångspunkter, teorier och
centrala begrepp som anses vara relevanta i förhållande till medarbetarsamtal
och motivation. Vidare i tidigare forskning presenteras olika arbetssätt för
medarbetarsamtal och arbetssätt som står i relation till medarbetarsamtal.

2.1 Teoretiska utgångspunkter
2.1.1 HR-perspektivet
Organisationer kan betraktas utifrån olika synsätt beroende på hur de behandlar
och hanterar det humana kapitalet (Bolman & Deal, 2015). Industriföretaget som
studeras har en vision att vara i framkant inom sin bransch genom att ständigt
utvecklas och leverera hög kvalité till sina kunder. För att ständigt vara i framkant
är medarbetaren en viktig resurs för Industriföretaget och en förutsättning för dess
framgång. Med grund i Industriföretagets förhållningssätt till medarbetaren antar
studien ett HR-perspektiv. HR-perspektivet utgår från att människan är
organisationens mittpunkt och att vägen till framgång och effektivitet går genom
individers engagemang, energi och motivation. Enligt perspektivet kan både
människans och organisationens intressen tas tillvara på av båda parterna och de
behöver varandra för att skapa framgång. Organisationen behöver människors
talang, kompetens och energi samtidigt som människor behöver de yttre och inre
belöningar som organisationen erbjuder. När personalen upplever att de har ett
meningsfullt arbete som tillfredsställer dem och när organisationen får den energi
och motivation den behöver tjänar båda parterna på det (Bolman & Deal, 2015).
2.1.2 Medarbetarsamtal
Med utgångspunkt i HR-perspektivet kan medarbetarsamtal ses som ett verktyg
både för att leda och styra verksamheten samt för att stötta och utveckla
medarbetaren (Wall Berséus, 1999). Frick och Norberg (2012) menar att
organisationer som arbetar med medarbetarsamtal visar att medarbetaren är en
viktig resurs i organisationen och att verksamheten utvecklas genom
medarbetarens utveckling. Vidare lyfter Ekberg (2010) att medarbetarsamtal är
ett utbyte både för chef och medarbetare gällande mål, samarbete, utvärdering och
utveckling (Ekberg, 2010). Det är även ett strategiskt samtal och
ledningsinstrument som är planerat, förberett och integrerat i
verksamhetsstyrningen (Frick & Norberg, 2012). Medarbetarsamtal är även en
möjlighet för chefen att motivera medarbetaren till att förbättra framtida
prestation (Kampkötter, 2017).
Ronthy (2004) menar att medarbetarsamtal traditionellt sett är ett årligt samtal
mellan chef och medarbetare. Författaren beskriver dock att det i dagens samhälle
inte räcker med ett årligt medarbetarsamtal och att det därmed är viktigt att
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genomföra kontinuerliga uppföljningar med medarbetaren. Vidare lyfter Burkus
(2016) att kontinuerliga uppföljningar och feedback är något som organisationer
använder sig av idag som ett komplement till det årliga medarbetarsamtalet. Även
Odiorne (1990) diskuterar att det går att kombinera flera arbetssätt för
medarbetarsamtal. Denna kombination kan innebära en blandning av ett årligt
medarbetarsamtal och kontinuerliga uppföljningar. Vidare förespråkar Elg (2010)
att behovet av medarbetarsamtal kan variera för organisationer och medarbetare
och att det därmed är viktigt att anpassa medarbetarsamtalet efter den rådande
situationen. Frick och Norberg (2012) diskuterar vidare att organisationen har en
viktig roll gällande hur medarbetarsamtal utövas inom organisationen (Frick &
Nordberg, 2012). I linje med ovan resonemang baseras studien på antagandet att
medarbetarsamtal både kan innebära ett årligt medarbetarsamtal samt andra
samtal som kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback beroende på vilket
behov som finns. Hur medarbetarsamtal vidare praktiseras inom organisationen
grundar sig i organisationens och chefernas prioriteringar för medarbetarsamtal
samt den kultur som råder inom organisationen.
2.1.3 Motivation och medarbetarsamtal
Flach (2006) menar att medarbetarens motivation och arbetsengagemang är en
nyckelresurs i varje organisation och har en stor betydelse för verksamhetens
framgång. Författaren beskriver arbetsmotivation som en energigivande kraft som
initierar medarbetarens arbetsrelaterade beteende som formar dennes inriktning,
intensitet och uthållighet. Författaren belyser att medarbetarens motivation är
högst individuell och att det är av stor vikt att ledningen förstår medarbetarens
beteenden och attityder och vad som skapar motivation (Flach, 2006). Amabile
(1993) beskriver vikten av arbetsmotivation och menar att medarbetare som är
motiverade troligen kommer vara kreativa och produktiva. Författaren menar
vidare att medarbetare som är motiverade med hög sannolikhet kommer att bidra
med arbete som är av hög kvalité (Amabile, 1993).
Evan och Tourish (2016) diskuterar att arbetsmotivation kan komma från yttre
och inre faktorer. Flach (2006) beskriver att de yttre faktorerna ofta handlar om
lön och arbetsförmåner och att de inre faktorerna handlar om medarbetarens
behov, värderingar och attityder. Roberts (2002) framhåller att de inre faktorerna
påverkar medarbetarens motivation genom att ledningen bland annat visar tillit
och förtroende till medarbetarens förmågor. Kressler (2003) förklarar vidare att
de inre faktorerna har visat sig ha större påverkan på motivation än vad de yttre
faktorerna har. Bolman och Deal (2015) diskuterar att en central betydelse för
motivationen är att ge medarbetaren mer ansvar, återkoppling och större utrymme
att använda sina kunskaper och färdigheter.
Roberts (2002) och Kressler (2003) diskuterar att målsättning kan vara en metod
som ledningen kan arbeta med för att öka medarbetarens motivation. Författarna
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framhåller att målen måste vara personliga för att medarbetarens motivation ska
öka. Vidare diskuterar Flach (2006) att tydliga mål är stimulerande för
medarbetaren och skapar engagemang och beredskap till ansträngning. Dock
måste målen vara accepterade och uppfattas engagerande av medarbetaren för att
de ska öka medarbetarens motivation. Ljungström (2011) lyfter att
medarbetarsamtal är en möjlighet för chefen att få en klar bild över medarbetarens
målbild (Ljungström, 2011). Det är även en möjlighet för chefen att försäkra sig
om att medarbetarens mål överensstämmer med organisationens mål (Evan &
Tourish, 2016). Vidare är medarbetarsamtal är ett bra tillfälle för chefen att få en
klar bild vad som motiverar medarbetaren (Ljungström, 2011) och en möjlighet
för chefen att stimulera och möta varje individs specifika motivationsprofil (Elg,
2010). I linje med ovan resonemang diskuterar Wilkinson och Redman (2013) att
medarbetarsamtal kan vara ett bra tillfälle för att kartlägga medarbetarens
motivation men även att medarbetarsamtal i sig kan vara motiverande.

2.2 Tidigare forskning
2.2.1 Årligt medarbetarsamtal
Ronthy (2004) lyfter att det traditionellt sett genomförs ett årligt
medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare. Lindelöw (2016) framhåller att
medarbetarsamtalet ska ses som ett formellt samtal med bestämda rutiner. Bratton
och Gold (2017) och Devi, Nagesh och Shirisha (2018) menar att
medarbetarsamtal ofta genomförs en eller två gånger per år, och att de kan
innehålla en bedömning om individens beteende och prestation. Vidare diskuterar
Odiorne (1990) att stabila organisationer med få förändringar kan genomföra ett
årligt medarbetarsamtal och att det kan fylla behovet av samtal som medarbetaren
och organisationen har.
Lindelöw (2016) beskriver att det årliga medarbetarsamtalet ger chefen möjlighet
att träffa medarbetaren individuellt för att diskutera verksamhetens mål,
utvecklingsplan samt ge och ta emot feedback. Likt Lindelöw (2016) anser DeNisi
och Pritchard (2006) att det årliga medarbetarsamtalet förser medarbetaren med
feedback för att hjälpa organisationen ta beslut om exempelvis lön och befordran.
Ljungström (2011) anser att det årliga medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle för
chefen att ge medarbetaren en övergripande återkoppling på det gångna året.
Vidare diskuterar Ekberg (2010) att medarbetarsamtalet även är ett tillfälle där
parterna kan diskutera vad medarbetaren har för mål och vilka förväntningar som
finns på medarbetaren i framtiden. Bratton och Gold (2017) lyfter att det årliga
medarbetarsamtalet bidrar med ökad motivation hos medarbetaren och att det är
ett bra tillfälle att tydliggöra mål och identifiera utvecklingsmöjligheter.
Det råder dock delad mening bland forskare gällande om det årliga
medarbetarsamtalet anses bidra med något till medarbetaren och organisationen.
En del kritiker lyfter att det årliga medarbetarsamtalet generellt sett bidrar lite till
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det strategiska arbetet hos en organisation (Wilkinson & Redman, 2013). Burkus
(2016) menar att många organisationer valt att utveckla det årliga
medarbetarsamtalet till mer kontinuerliga uppföljningar eftersom det årliga
medarbetarsamtalet inte anses bidra till det som organisationerna efterfrågar.
2.2.2 Kontinuerliga uppföljningar
Ronthy (2004) menar att det i dagens samhälle inte räcker att genomföra ett årligt
medarbetarsamtal och anser därmed att uppföljningar är bra för chefer att
investera i utöver det årliga medarbetarsamtalet. Författaren beskriver att
kontinuerliga uppföljningar är viktiga och att kontinuiteten bidrar till utveckling
av medarbetaren. Dock lyfter Odiorne (1990) att uppföljningar inte får ta för
mycket tid och arbete från cheferna eftersom det kan bli tidskrävande för chefer
som har ansvar över många medarbetare.
Iacocca (2008) menar att uppföljningar som görs flera gånger per år med varje
medarbetare ger organisationen och cheferna en chans att snabbt göra nödvändiga
förändringar gällande medarbetarens ansvar, mål, arbetsuppgifter och vad
medarbetaren behöver utveckla. Vidare diskuterar Ljungström (2011) att
kontinuerliga uppföljningar bidrar till högre effektivitet inom organisationen än
när organisationen väljer att inte genomföra kontinuerliga uppföljningar med
medarbetaren. Devi, Nagesh och Shirisha (2018) lyfter att det årliga
medarbetarsamtalet är det som organisationer oftast arbetar med, men att
kontinuerliga uppföljningar medför fler positiva effekter både för medarbetaren
och organisationen än det årliga medarbetarsamtalet. Författarna diskuterar att de
kontinuerliga uppföljningarna bidrar till att inget oväntat tas upp vid det årliga
medarbetarsamtalet vilket ofta är önskvärt för alla parter.
Burkus (2016) diskuterar att vissa organisationer har valt att ändra sitt arbetssätt
för medarbetarsamtal och arbetar istället mer med kontinuerliga uppföljningar och
daglig feedback av olika karaktär. Det nya arbetssättet innebär att cheferna har
samtal med medarbetaren oftare än tidigare för att kunna ge feedback som är mer
frekvent, aktuell och i god tid. Författaren menar att de kontinuerliga
uppföljningarna hjälper medarbetaren med dennes karriär och utveckling och att
medarbetaren känner sig mer motiverad att växa inom organisationen. De
kontinuerliga uppföljningarna har visat sig bidra till att snabbare kunna identifiera
vilka medarbetare som inte möter förväntningarna och därmed kunna sätta in
snabbare åtgärder.
2.2.3 Daglig feedback
Bratton och Gold (2017) diskuterar hur feedback kan användas som uppdateringar
för hur medarbetaren presterar i arbetet. Författarna diskuterar dock att det inte
finns något självklart arbetssätt för hur feedback bör användas inom
organisationen för att motivera medarbetaren. Det är därmed viktigt att chefen lär
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sig vad som fungerar inom organisationen för att arbetet med feedback inte ska få
motsatt effekt på medarbetaren. Vidare lyfter Mulder och Ellinger (2013) att fler
organisationer på dagens arbetsmarknad arbetar med daglig feedback för att
medarbetare idag efterfrågar det i större utsträckning. I linje med detta diskuterar
Frick och Norberg (2012) och Ljungström (2011) att det årliga
medarbetarsamtalet inte bör vara den enda tidpunkten på året som medarbetaren
får feedback utan att det bör ges oftare. Roberts (2002) håller med om att feedback
som medarbetaren får en gång per år inte är tillräcklig och anser att det är viktigt
att medarbetaren får daglig feedback.
Wall Berséus (1999) och Mulder och Ellinger (2013) framhåller att dagliga samtal
är ett bra tillfälle för chefen att få en pratstund med medarbetaren för att hålla
medarbetaren motiverad och tillfredsställd. DeNisi och Pritchard (2006)
diskuterar att daglig feedback hjälper medarbetaren att förstå hur och vad denne
behöver utveckla, vilket kan öka motivationen hos medarbetaren. När feedback
ges till medarbetaren diskuterar Becker, Bridge, Brown, Lusk och FerrariAndersson (2015) att det är viktigt att feedback ges omedelbart för att inte riskera
att det som ska förmedlas inte längre är relevant.
2.2.4 Kombinerade arbetssätt för medarbetarsamtal
Wilkinson och Redman (2013) beskriver hur arbetssätt för medarbetarsamtal kan
variera mellan organisationer beroende på hur de är strukturerade. Författarna
framhåller att organisationer ofta har ett genomgående arbetssätt för
medarbetarsamtal, men att det kan vara en blandning av olika arbetssätt. Burkus
(2016) beskriver att fler organisationer väljer att komplettera det årliga
medarbetarsamtalet med andra arbetssätt såsom kontinuerliga uppföljningar och
daglig feedback för att på ett mer effektivt sätt nå syftet med medarbetarsamtalet.
Odiorne (1990) menar att medarbetarsamtal kan genomföras vid olika tillfällen
och med olika kontinuitet. Många organisationer genomför ofta ett årligt
medarbetarsamtal tillsammans med kontinuerliga uppföljningar med sina
medarbetare. Författaren lyfter att de mest effektiva arbetssätten för
medarbetarsamtal inkluderar både årlig, kontinuerlig och daglig uppföljning med
medarbetaren. Burkus (2016) lyfter att kontinuerliga uppföljningar och feedback
minskar tiden som läggs på den årliga bedömningen. Vidare lyfter Iacocca (2008)
att uppföljningar som görs flera gånger per år kan ha fokus på kortsiktiga mål och
att de strategiska långsiktiga målen kan diskuteras mer sällan.
2.2.5 Medarbetarens samtal
Elg (2010) diskuterar att det både är chefens och medarbetarens ansvar att
medarbetarsamtalet blir givande för båda parterna. Ekberg (2010) diskuterar i
linje med detta att det är viktigt att chefen förklarar vad medarbetaren har för
ansvar och påminner medarbetaren om att medarbetarsamtalet ska bestå av ett
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ömsesidigt utbyte mellan parterna. Vidare betonar Frick och Norberg (2012) och
Ronthy (2004) att det är viktigt att båda parter förbereder sig inför
medarbetarsamtalet och att medarbetaren tänker igenom sin arbetssituation inför
medarbetarsamtalet.
Elg (2010) menar att behovet för medarbetarsamtal kan skilja sig mellan
medarbetare och vilken organisation det är. Det är därmed viktigt att
medarbetarsamtalet anpassas efter det aktuella läget för att det ska vara så givande
som möjligt för alla parter. Författaren framhåller att medarbetarsamtalet kan få
större effekt genom att medarbetaren får bidra mer och ta ett större ansvar för
samtalet (Elg, 2010). Vidare är det viktigt att medarbetaren förstår vad syftet och
målet med medarbetarsamtalet är (Wall Berséus, 1999).
Roberts (2002) diskuterar att medarbetarens ökade deltagande i
medarbetarsamtalet gynnar både medarbetaren, chefen och organisationen.
Medarbetaren bör vara delaktig i största möjliga mån då denne innehar värdefull
och unik information som inte chefen alltid kan identifiera. När medarbetaren
ökar sitt deltagande i processen anses både kvalité och kvantitet av
medarbetarsamtalets förmedlade information öka. Författaren menar även att
ökad delaktighet kan medföra att medarbetarsamtalet blir mer grundligt och
rättvist genomfört och att relationen mellan chefen och medarbetaren kan
utvecklas till att bli mer uppmuntrande och stöttande.
2.2.6 Organisatoriska prioriteringar
För att medarbetarsamtal ska bli en framgångsfaktor inom organisationen menar
Frick och Norberg (2012) att det är viktigt att högsta ledningen arbetar på ett sätt
som främjar medarbetarsamtal. Det sätt som ledningen agerar på genomsyrar hela
organisationskulturen och är avgörande för om medarbetarsamtal uppfattas som
utvecklande inom organisationen. Vidare diskuterar Bratton och Gold (2017) att
organisationskulturen och nyckelpersoners beteende ofta påverkar andra personer
att bete sig på liknande sätt. Den kultur och de värderingar som finns bland
medlemmar inom organisationen kan ha stor påverkan på vilka praktiker som
anses vara viktiga. I linje med ovan resonemang lyfter Frick och Norberg (2012)
att det är viktigt att medarbetarsamtalet genomförs regelbundet från de högsta
cheferna hela vägen ner i organisationen. Om ledningen prioriterar tid för
medarbetarsamtal kommer det föras vidare till resterande led inom
organisationen. Ronthy (2004) anser att det är ledningen som bör föregå med gott
exempel gällande medarbetarsamtal men att det är allas skyldighet att
medarbetarsamtalet genomförs i praktiken.
Vidare menar Wall Berséus (1999) att en del organisationer inte genomför
medarbetarsamtal för att de anser att det inte finns tid för samtalen och för att
andra uppgifter inom organisationen prioriteras högre. Dock menar författaren att
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avsatt tid för medarbetarsamtal och att investera tid i medarbetaren är något som
organisationer bör prioritera. Vidare lyfter författaren att många organisationer
försöker genomföra medarbetarsamtal och att det ofta finns tydliga riktlinjer hur
de ska genomföras, men att det finns ett gap mellan dessa och hur det praktiseras
inom organisationen. Wilkinson och Redman (2013) lyfter att detta gap kan bero
på att cheferna inte har den kunskap om hur och varför medarbetarsamtalet ska
genomföras. Vidare lyfter Frick och Norberg (2012) att okunskap om varför
medarbetarsamtal ska genomföras bidrar till att många chefer endast genomför
medarbetarsamtalet för att andra chefer gör det och för att ledningen har beslutat
det. Författarna diskuterar att många chefer har svårt att se syftet med samtalet
och att de endast uppfattar medarbetarsamtalet som ytterligare en uppgift att
genomföra. Författarna beskriver därmed att det är viktigt att organisationen lyfter
vad syftet med medarbetarsamtalet är för att undvika detta problem. Ronthy
(2004) menar att det är viktigt att syftet med medarbetarsamtalet är tydligt
kommunicerat och att alla parter förstår varför medarbetarsamtalet genomförs.
Författaren belyser att ökad förståelse för medarbetarsamtal kan leda till ökad
motivation och prestation, vilket är målet för många organisationer.
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3. METOD
I följande avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt samt beskrivning av
studiens upplägg. Inledningsvis presenteras metodologiska utgångspunkter och
forskningsdesign samt litteraturundersökning. Vidare presenteras urval,
intervjuguide, undersökningens genomförande samt bearbetning och analys av
data. Avslutningsvis värderas studiens kvalité och etiska aspekter.

3.1 Metodologiska utgångspunkter och forskningsdesign
Bryman (2008) menar att studiens metodologiska utgångspunkter bestäms utifrån
studiens syfte och frågeställningar. Studien antar ett fenomenologiskt perspektiv
vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär en kartläggning av hur
människor uppfattar sin egen verklighet och fenomen som existerar inom den
verkligheten. Inom perspektivet finns det ett intresse att förstå den sociala
verkligheten utifrån intervjupersonens uppfattning. Syftet att anta en
fenomenologisk utgångspunkt grundar sig i intresset att fånga intervjupersonernas
uppfattning om medarbetarsamtal och hur det påverkar medarbetarens
motivation.
Studien antar en kvalitativ metodansats tillsammans med en induktiv
forskningsstrategi. Valet att genomföra en kvalitativ studie grundar sig i viljan att
skapa en förståelse för chefernas uppfattning om medarbetarsamtal och dess
påverkan på medarbetarens motivation. Syftet är att generera djup förståelse för
medarbetarsamtalet funktion inom Industriföretaget. Syftet ligger i linje med
Kvale och Brinkmans (2014) argument att kvalitativa studier ska studera
omvärlden utifrån intervjupersonernas synvinkel. Valet att anta en induktiv
forskningsstrategi grundar sig viljan att förstå medarbetarsamtalets funktion
utifrån chefernas uppfattning och därigenom utveckla teorier gällande hur
medarbetarsamtal påverkar medarbetarens motivation. Kvale och Brinkman
(2014) förklarar att en induktiv forskningsstrategi innebär att utveckla en
empiriskt grundad teori genom observationer och intervjuer. Semistrukturerade
intervjuer används i studien för att genereras en djup förståelse för chefernas
upplevelser, tankar och känslor utifrån deras egen omvärld och erfarenhet, vilket
är viktigt för att besvara studiens frågeställningar.
Studien kan enligt Yin (2007) beskrivas som en fallstudie då en specifik situation
inom en specifik organisation studeras. Genom semistrukturerade intervjuer
studeras indirekt en specifik situation av chefers uppfattning och arbetssätt för
medarbetarsamtal och dess påverkan på medarbetarens motivation.
Undersökningen kan därmed ses som en instrumentell fallstudie vilket enligt
Kvale och Brinkman (2014) innebär att studien antas vara genomförd i en viss
kontext och att resultatet kan generera en insikt i mer generella frågor.
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3.2 Litteraturundersökning
Tidigt i studien genomfördes en systematisk litteraturgenomgång vilket Bryman
(2008) beskriver som en genomgång av litteratur inom ett område för att skapa en
förståelse för dess innehåll. I studien genomfördes den systematiska
litteraturgenomgången för att skapa en förståelse för begreppen medarbetarsamtal
och motivation. Litteraturgenomgången skapade även en förståelse för vilka
arbetssätt för medarbetarsamtal som visat sig vara framgångsrika och hur olika
arbetssätt för medarbetarsamtal påverkar medarbetarens motivation. Utifrån den
initiala systematiska litteraturgenomgången identifierades nyckelbegrepp,
teorier och tillvägagångssätt som legat till grund för den fortsatta
litteraturundersökningen. Litteraturgenomgången har även legat till grund för de
frågeställningar som genererats.
Den fortsatta litteraturundersökningen gjordes efter att intervjuerna genomförts.
Böcker och vetenskapliga artiklar har använts i syfte att belysa viktiga arbetssätt,
begrepp och definitioner för medarbetarsamtal och motivation samt för att
identifiera medarbetarsamtalets påverkan på medarbetarens motivation. Artiklar
och böcker som bearbetats har varit underlag för vidare litteraturundersökning
inom området. Vid litteraturundersökningen har främst Linköpings universitets
sökmotor UniSearch samt Nottingham Trent University’s sökmotor Onesearch
använts. Övriga sökdatabaser som använts är Google Scholar, Scopus, Libris och
Emerald insight. De sökord som använts är främst: motivation, medarbetarsamtal,
performance appraisal interview, kontinuerlig uppföljning, feedback och annual
performance review.

3.3 Urval
Ett strategiskt urval har gjorts i samråd med Industriföretaget och omfattar chefer
med personalansvar som är relevanta utifrån deras roll inom organisationen. I
samråd med Industriföretaget valdes åtta chefer ut för att studera
Industriföretagets arbetssätt med medarbetarsamtal och dess påverkan på
medarbetarens motivation. Urvalet innebar att cheferna skulle ha personalansvar
samt erfarenhet av att ha ansvarat för minst ett medarbetarsamtal. Urvalet
omfattade tre chefer med ansvar över produktionsarbetare och fem chefer med
ansvar över tjänstemän. Valet att intervjua chefer med personalansvar grundade
sig i den kunskap de har om medarbetarsamtal samt deras erfarenheter hur de
praktiseras inom organisationen. Urvalet som gjorts beskriver Bryman (2008)
som ett målinriktat urval vilket innebär att personer, platser och organisationer
väljs ut för att de är av relevans för en förståelse av en social företeelse (Bryman,
2008).
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3.4 Intervjuguide
Intervjuguiden (Bilaga 2) innehåller 21 frågor som är formulerade för att studera
hur chefer på Industriföretaget arbetar med medarbetarsamtal, hur
medarbetarsamtal bidrar till att motivera medarbetaren och om det finns
kompletterande arbetssätt som kan vara mer lämpade för att påverka
medarbetarens motivation. Vid utformning av intervjuguiden läste två oberoende
personer igenom intervjuguiden för att testa hur väl de förstod frågorna och om
syftet med studien var tydligt. Personerna bidrog med tankar och idéer om hur
frågorna kunde förändras och förenklas, vilket i viss mån påverkat intervjuguidens
utformning.
Intervjuguiden är strukturerad utefter fyra teman vilka är bakgrundsfrågor om
individen, medarbetarsamtalets utformning, medarbetarsamtalets påverkan på
medarbetarens motivation och kompletterande arbetssätt för medarbetarsamtal.
Bakgrundsfrågorna har inte använts i resultatet och analysen, utan fanns endast
med i intervjuguiden för att göra intervjupersonen bekväm. Vidare är
intervjuguiden semistrukturerad vilket innebär att intervjupersonerna har
möjlighet att utforma svaren på ett eget sätt samtidigt som intervjuaren har
möjlighet att lägga till ytterligare frågor under intervjun (Bryman, 2008).
Frågorna är relativt öppna vilket gör det möjligt för intervjupersonerna att
reflektera över medarbetarsamtal och svara med egna formuleringar. Bryman
(2008) beskriver att öppna frågor är att föredra eftersom de inte leder
intervjupersonernas i viss riktning. Intervjuguiden innehåller inledande frågor
med underfrågor vilka Bryman (2008) presenterar som sonderande frågor. Dessa
används för att generera en fördjupad förståelse för hur cheferna arbetar med
medarbetarsamtal och vilken roll medarbetarsamtalet kan ha för medarbetarens
motivation.

3.5 Undersökningens genomförande
Data som presenteras i studien har samlats in vid en tidpunkt via intervjuer med
chefer inom Industriföretaget. Innan datainsamlingen påbörjades informerades
intervjupersonerna genom ett mailutskick (Bilaga 1) om syftet med studien och
om de forskningsetiska kraven. Vid intervjutillfället förmedlades återigen
studiens syfte, de etiska forskningskraven samt att intervjun skulle spelas in, vilket
Kvale och Brinkman (2014) kallar för en inledande orientering.
Intervjuerna genomfördes enskilt med vardera en av intervjupersonerna där båda
intervjuarna var närvarande och delaktiga. En intervjuare hade huvudansvaret
under intervjun medan den andra observerade och förde anteckningar. Varje
intervju hade samma upplägg för att generera konsekvent data och sanningsenligt
resultat. Innan intervjuerna påbörjades fanns en medvetenhet om att
intervjuguiden kunde komma att förändras under processens gång. Vartefter
intervjuerna genomfördes omformulerades vissa frågor för att bättre anpassas till
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intervjupersonerna. En fråga uteslöts helt från intervjuguiden då den var
upprepande och redan besvarades genom andra frågor i intervjuguiden.
Intervjuerna genomfördes genom fysiska möten på Industriföretaget fördelat över
kontorstider under tre dagar, där ett förbokat rum fanns tillgängligt under alla
intervjuer. Rummet var i en lugn miljö där övrig personal inte kunde störa vilket
Bryman (2008) framhåller som viktigt för att intervjupersonerna ska känna sig
bekväma under intervjun. Dock genomfördes en ombyggnation i närheten av
intervjurummet vilket medförde att vissa intervjutillfällen stördes av ljud.
Två till tre intervjuer genomfördes per dag och tog i genomsnitt 75 minuter.
Intervjuerna spelades in av kvalitetsskäl för att säkerställa att ingen data gick
förlorad. Mellan varje intervju fanns en paus på cirka 45–60 minuter vilket gav
utrymme för bearbetning av data. Vid pausen fördes en diskussion inom
uppsatsparet gällande intervjun för att säkerställa att det som framkommit
uppfattats på likartat sätt av båda intervjuarna. Under pausen gjordes även
förberedelser inför nästkommande intervju. Efter att alla intervjuer var klara för
dagen, fördes en diskussion om den data som genererats.

3.6 Bearbetning och analys av data
Efter respektive genomförd intervjudag påbörjades arbetet med att transkribera
intervjuernas genererad data. Detta innebär enligt Bryman (2008) att det görs en
utskrift av den ljudupptagning som genererats under intervjun.
Transkriberingarna genomfördes i nära anslutning till intervjutillfället vilket
enligt Bryman (2008) är viktigt för att intryck inte ska glömmas bort (Bryman,
2008). Den metod som använts vid analys av data var meningskoncentrering
vilket enligt Kvale och Brinkman (2014) innebär att kontentan av det som
förmedlats under intervjun summeras och tolkas in i teman. Valet att använda
meningskoncentrering som analysmetod grundade sig i den metodologiska
utgångspunkt som studien antar där meningskoncentrering är en vanligt
förekommande metod för bearbetning och analys av data. Metoden skapar även
möjligheten att hantera en stor mängd transkriberad data vilket har genererats i
denna studie.
För att genomföra en korrekt meningskoncentrering presenterar Kvale och
Brinkman (2014) ett antal steg för bearbetning av insamlad data, vilka har
efterföljts. Båda författarna läste först igenom alla transkriberingar för att skapa
en övergripande förståelse för innehållet. Vidare gjordes individuella
summeringar och tolkningar utifrån de utsagor som var mest relevanta från
intervjuerna. Därefter fördes en diskussion i uppsatsparet för att säkerställa att det
som framkom ur intervjun uppfattats på likartat sätt. Vidare har dessa
summeringar och tolkningar diskuterats och genererat förslag på teman utifrån det
som intervjupersonernas uttalat sig om. Flera teman har sedan summerats till ett
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övergripande tema. Dessa teman presenteras i studiens resultat tillsammans med
citat från intervjupersonernas uttalanden. Citaten har redigerats och det som inte
varit av betydelse för studiens syfte och frågeställningar har tagits bort.
Originalcitaten finns tillgängliga i det transkriberade materialet.

3.7 Kvalitetsvärdering
Studiens kvalitetsutvärdering grundar sig i begreppet tillförlitlighet som består av
de fyra delkriterierna trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att
styrka och konfirmera (Bryman, 2008).
Trovärdighet i studien handlar om att säkerställa studiens resultat genom rapporter
resultatet till intervjupersonerna för en bekräftelse på att forskaren uppfattat
observerade företeelser på rätt sätt (Bryman, 2008). Intervjupersonerna har inte
kunnat bekräftat studiens resultat men ett arbete med kontrollfrågor genomfördes
istället under intervjuerna för att säkerställa att det som intervjupersonerna
förmedlat uppfattats på ett korrekt sätt av intervjuarna.
Överförbarhet handlar om vardera resultaten i studien kan tillämpas i andra
kontexter eller inte. Genom att producera fylliga beskrivningar av studiens
tillvägagångssätt kan andra personer bedöma hur pass överförbart resultatet är till
en annan miljö (Bryman, 2008). Studiens metoder är beskrivna i detalj för att
andra personer ska få en förståelse för processen och tillvägagångssättet för att
kunna avgöra om resultatet kan överföras till en annan kontext.
Pålitligheten i en studie säkerställs genom att det finns en fullständig och
tillgänglig redogörelse för alla faser av forskningsprocessen för att andra personer
ska kunna granska arbetet och värdera resultatets pålitlighet (Bryman, 2008).
Studiens faser finns beskrivna och tillgängliga i uppsatsens metodavsnitt och valet
av metod har stärkts med relevant litteratur och forskning, detta för att påvisa att
resultatet är pålitligt.
Möjlighet att styrka och konfirmera innefattar forskarens försök att säkerställa att
han eller hon varit så objektiv som möjligt samt agerat i god tro (Bryman, 2008).
Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt att genomföra en studie som
är fri från bias. Detta eftersträvas genom att agera objektivt och inte låta personliga
värderingar påverka studiens genomförande, analys och resultat. Vid
intervjutillfället har ett objektivt agerande eftersträvats genom att inte låta
personliga värderingar påverka intervjupersonernas svar. Diskussioner har förts i
uppsatsparet efter intervjuerna för att säkerställa att uttalanden inte förvrängts
eller feltolkats. Vid bearbetning av transkriberad data har liknande diskussioner
förts inom uppsatsparet för att säkerställa att data uppfattats på rätt sätt och inte
förvrängs av någon i uppsatsparet. Att agera objektivt och inte låta värderingar
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påverka resultatet har eftersträvats för att kunna framföra ett verklighetstroget
resultat.

3.8 Etiska överväganden
Vid forskning är det av stor vikt att inte skada de personer som deltar i studien,
vilket benämns som individskyddskravet. Individskyddskravet kan konkretiseras
i fyra etiska principer vilka är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De etiska
principerna har tagits i beaktning för att inte skada parter som medverkat i studien.
Nedan presenteras de fyra etiska principerna samt hur studien tar hänsyn till dessa.
Informationskravet handlar om forskarens ansvar att informera berörda personer
om studiens syfte. Informationen ska beröra att deras deltagande är frivilligt samt
att de när som helst kan avbryta sitt deltagande (Bryman, 2008; Vetenskapsrådet,
2002). Informationskravet tillämpades genom ett mailutskick till samtliga
intervjupersoner innan intervjutillfället med information om studiens syfte, att
medverkan var frivillig, att informationen kommer behandlas konfidentiellt samt
att intervjupersonerna kommer vara anonyma i studien. Denna information
förmedlades även till intervjupersonerna vid intervjutillfället där de fick godkänna
sitt deltagande och bekräfta att de förstod de etiska principerna.
Samtyckeskravet handlar om deltagarnas rätt att själva bestämma över sitt
deltagande i studien och att de när som helst kan avbryta sin medverkan (Bryman,
2008; Vetenskapsrådet, 2002). Likt informationskravet uppfylls samtyckeskravet
genom mailutskicket till intervjupersonerna samt genom att upprepa
informationen till intervjupersonerna vid intervjutillfället.
Konfidentialitetskravet beskriver hur intervjupersonernas uppgifter bör behandlas
med största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna måste förvaras på
ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Forskare bör även undvika
konsekvenser som kan vara skadliga för deltagaren (Bryman, 2008;
Vetenskapsrådet, 2002). Även denna information förmedlades via mailutskick till
intervjupersonerna samt vid intervjutillfället. Samtliga uppgifter har förvarats
oåtkomligt för obehöriga personer. För att undvika konsekvenser som kan vara
skadliga för deltagarna har intervjupersonernas namn, befattning och avdelning
anonymiserats för att inte kunna identifiera vad respektive intervjuperson har
förmedlat under intervjuerna.
Nyttjandekravet innefattar information om att uppgifterna som samlas in om
deltagarna endast får användas i forskningsändamål (Bryman, 2008;
Vetenskapsrådet, 2002). Även nyttjandekravet förmedlades genom mailutskicket
till intervjupersonerna samt vid intervjutillfället. De uppgifter som samlats in
under studien har endast använts för detta forskningsändamål.
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4. RESULTAT
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet är indelat i tre teman
med tillhörande underrubriker. Citeringar används i resultatet för att förtydliga
det som presenteras. Citaten har i vissa fall redigerats och information som inte
är relevant har plockats bort, vilket presenteras som (....). Cheferna kommer i
resultatdelen att benämnas som Intervjuperson 1–8 med hänsyn till
konfidentialitetskravet.

4.1 Industriföretagets arbetssätt för medarbetarsamtal
Nedan presenteras de arbetssätt för medarbetarsamtal som Industriföretaget
arbetar med idag och varför dessa arbetssätt används inom organisationen.
4.1.1 Årligt medarbetarsamtal
Majoriteten av cheferna håller i ett årligt medarbetarsamtal med sina medarbetare
och genomför samtalen främst under hösten, från september till december.
Cheferna anser att det årliga medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att summera
det gångna året och ett hjälpmedel för att ta beslut inför lönesamtalet. Cheferna
menar att det även är ett bra tillfälle att ge feedback och göra en bedömning av
medarbetarens prestation. Intervjuperson 6 anser att det årliga medarbetarsamtalet
bidrar till att chefen och medarbetaren får en gemensam bild om medarbetarens
prestation och vad medarbetaren vill samt att det är ett bra tillfälle för chef och
medarbetare att ge feedback till varandra:
(....) att få en liten samlad bild, alltså en gemensam, att vi är överens om både prestation
och vart vi ska och så, en annan är ju att få en tydlig, både feedback, alltså det är ju ett
väldigt tydlig tillfälle där man kan coacha och ge feedback till varandra (....)
(Intervjuperson 6)

Cheferna beskriver att medarbetarsamtalets längd kan variera mellan
medarbetarna. Den genomsnittliga tiden för ett medarbetarsamtal är 120 minuter,
men cheferna lyfter att samtalet kan ta allt från 10 minuter upp till 150 minuter.
När cheferna planerar och förbereder sina medarbetarsamtal arbetar de utifrån det
som Industriföretaget benämner som HR-hjulet. HR-hjulet innehåller information
om när på året olika HR-processer ska genomföras. Majoriteten av cheferna anser
att HR-hjulet är ett bra hjälpmedel för när medarbetarsamtalet och lönesamtalet
ska genomföras. Vidare använder majoriteten av cheferna en mall vid
medarbetarsamtalet som tar upp viktiga områden som ska diskuteras under
medarbetarsamtalet. Cheferna använder främst mallen för att den finns tillgänglig
för dem och för att den är ett bra hjälpmedel vid planering och genomförande av
medarbetarsamtal.
Majoriteten av cheferna är väl medvetna om att det finns ett krav från
organisationens sida att cheferna ska genomföra minst ett årligt medarbetarsamtal
16

med varje medarbetare. Dock finns det en stor variation mellan cheferna gällande
hur de genomför medarbetarsamtal i praktiken. Som nämnts ovan genomför
majoriteten av cheferna ett årligt medarbetarsamtal med sina medarbetare. Ett
fåtal chefer avviker från detta mönster och genomför det årliga
medarbetarsamtalet i kombination med lönesamtalet. Anledningen till detta
grundar sig främst i tidsbrist och att cheferna vill effektivisera processen.
Intervjuperson 1 beskriver varför hen har valt att slå ihop medarbetarsamtal och
lönesamtal:
(....) de senaste åren så har vi haft samtal i samband med lönesamtalet (....) för att liksom
effektivisera, så har vi slagit ihop samtalen (Intervjuperson 1)

Samtliga chefer anser att det är viktigt att genomföra ett årligt medarbetarsamtal
med sina medarbetare och eftersträvar alltid att genomföra minst ett årligt
medarbetarsamtal per medarbetare. Många chefer anser att de inte behöver
genomföra fler än ett årligt medarbetarsamtal per medarbetare eftersom de
redan genomför andra typer av samtal med medarbetare och träffar dem mycket
i vardagen. Vidare lyfter några chefer att de inte skulle ha möjlighet att genomföra
fler än ett årligt medarbetarsamtal per medarbetare på grund av tidsbrist och för
att medarbetarsamtal inte är det som prioriteras högst bland cheferna. Några
chefer menar även att organisationen prioriterar andra processer
högre vilket i sin tur påverkar chefernas prioriteringar för medarbetarsamtal.
Intervjuperson 5 berättar att prioriteringar är ett problem som
gör att medarbetarsamtal endast genomförs en gång per år:
(....) men svårigheten är att genomföra det (….) det är kruxet, tiden, eller tiden finns ju
men det är prioriteringar, att man prioriterar bort det, och gör annat istället.
(Intervjuperson 5).

Vidare anser majoriteten av cheferna att medarbetarsamtalet är medarbetarens
samtal och har därmed valt att lägga över en del ansvar på medarbetaren. Några
chefer har valt att skicka ut mallen till sina medarbetare inför medarbetarsamtalet
vilket har resulterat i att många fler medarbetare kommer förberedda till samtalet.
Cheferna förklarar att förberedelserna är nödvändiga för att samtalet ska bidra
med något bra till både medarbetaren och chefen. Vidare anser cheferna att
medarbetarsamtalet bidrar mer till medarbetaren, chefen och organisationen
genom att medarbetaren får ta ett större ansvar i processen. Några chefer har även
lagt över ansvaret att dokumentera på medarbetaren och att medarbetaren själv
ska ansvara för sin mall fram till nästkommande samtal. Intervjuperson 3
uttrycker hur hen arbetar med att lägga över mer ansvar på medarbetaren i form
av att medarbetaren ska hantera dokumentationen vid medarbetarsamtalet:
(....) jag lägger över rätt mycket ansvar på mina medarbetare, ber dem att anteckna vad
vi säger, de får dessutom skriva i den här själv sen vad vi har gjort, vad vi gick igenom
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och sen skriver vi båda på att jag har, att jag tycker att det var det vi pratade om (....) jag
har ändå lagt ut ansvaret på att dokumentera på medarbetaren (Intervjuperson 3)

4.1.2 Kontinuerliga uppföljningar
Som tidigare nämnts genomför majoriteten av cheferna ett årligt
medarbetarsamtal, bortsett från ett fåtal chefer som har valt att kombinera
medarbetarsamtalet med lönesamtalet. De flesta cheferna arbetar även med någon
form av kontinuerlig uppföljning med medarbetaren utöver det årliga
medarbetarsamtalet. Majoriteten av cheferna anser att det är viktigt att
medarbetaren får kontinuerliga uppföljningar och att dessa är bra för att snabbt
kunna ge återkoppling till medarbetaren, göra nödvändiga förändringar och leda
medarbetaren i rätt riktning. Intervjuperson 2 beskriver att det borde göras minst
två uppföljningar om året:
(....) jag tycker ju att det borde vara mer, sen har man ju lönesamtalet som ju ändå är en
uppföljning av det här samtalet, men man borde ju ha uppföljning två gånger om året
(....) (Intervjuperson 2)

Bland cheferna finns det en stor variation gällande vad för uppföljningar som
genomförs. Några chefer arbetar inte med planerade uppföljningar mer än att
under lönesamtalet diskutera hur målen som fastställdes under
medarbetarsamtalet har uppnåtts eller inte. Flertalet chefer har inplanerade
uppföljningar av medarbetarsamtalet med medarbetaren. Dessa uppföljningar
varierar från uppföljningar en gång i veckan, en gång i månaden eller en gång per
halvår. Gemensamt för cheferna är att de har ambition att göra fler uppföljningar
än vad de gör idag. Intervjuperson 3 berättar att hen har uppföljning ett halvår
efter det årliga medarbetarsamtalet men att hen har ambitionen att genomföra fler
uppföljningar:
(....) det stora primärt en gång per år, men sen försöker jag ha uppföljningar, jag vill
egentligen ha fler uppföljningar, men jag skulle tro att det i praktiken handlar om en
kortare uppföljning, som ligger kanske ett halvår efter, så ett stort per år, då pratar vi
kanske 1.5-2 timmar per medarbetare (....) men sen uppföljning snarare på en halvtimme
(....) (Intervjuperson 3)

Flertalet chefer försöker på olika sätt anpassa uppföljningarna beroende på vilket
behov medarbetaren lyfter att den har eller vilket behov chefen anser att
medarbetaren har. Några av cheferna planerar tillsammans med medarbetaren hur
ofta uppföljningarna ska vara, medan andra stämmer av successivt med
medarbetaren utefter det behov som finns. Intervjuperson 8 beskriver hur hen
arbetar med att anpassa uppföljningarna utefter det behov som medarbetaren har:
(....) jag har ju valt den approachen att prata med mina medarbetare i samband med
medarbetarsamtalet just om hur de vill ha uppföljning, just det här med att man har en
sittning kanske en gång i månaden eller liknande, och alla är ju inte intresserade av det,
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då har jag ju tolkat de lite som en signal också att då kanske man inte är så intresserad
av att ha mer (….) (Intervjuperson 8)

Samtliga chefer har genomgått en utbildning i hur de ska arbeta med
medarbetarsamtal och har fått informationen från HR-avdelningen att det ska
genomföras fyra medarbetarsamtal med varje medarbetare per år. Dock visar det
sig att cheferna, trots denna information, inte genomför fyra medarbetarsamtal per
år. Flertalet av cheferna menar att visionen att genomföra fyra medarbetarsamtal
är bra då det är viktigt att medarbetaren får träffa och prata med sin chef ofta.
Cheferna anser även att fyra medarbetarsamtal kan bidra till att samtalen inte blir
lika långa och att inget oväntat tas upp vid samtalen eftersom samtalen genomförs
mer frekvent. Intervjuperson 3 beskriver att det är en bra vision från
Industriföretagets sida att genomföra fyra medarbetarsamtal per år, men att det
kanske inte behövs om behovet inte finns hos medarbetaren:
(....) för mig är det mer viktigt att de tycker att det är bra, egentligen än att det från
företagets sida är en vision om att vi ska ha det, att det funkar, om det inte efterfrågas
alls, då har jag inget självändamål att göra det heller (Intervjuperson 3)

Vidare anser flertalet chefer att ett problem med att genomföra fyra
medarbetarsamtal per år grundar sig i att tiden inte finns för det. Cheferna menar
därför att det i praktiken blir svårt att genomföra fyra medarbetarsamtal per år
med alla medarbetare. Några av cheferna anser därmed att kontinuerliga
uppföljningar och daglig feedback skulle fungera bättre än att genomföra fyra
medarbetarsamtal per medarbetare varje år. Intervjuperson 7 beskriver
kontinuerliga uppföljningar skulle fungera bra men att fyra medarbetarsamtal per
medarbetare varje år skulle vara svårt att genomföra:
(....) uppföljningarna som finns är la ganska relevanta och skulle funka bra om jag
liksom följde upp det bra så tror jag att det skulle räcka, för att ha typ fyra
medarbetarsamtal om året det skulle aldrig funka liksom, så är känslan nu i alla fall
(Intervjuperson 7)

4.1.3 Daglig feedback
Samtliga chefer lyfter att de upprätthåller en daglig kontakt med sina medarbetare
i form av kortare samtal och avstämningar där feedback förmedlas till
medarbetaren. Majoriteten av cheferna anser att den dagliga kontakten är ett
viktigt komplement till det årliga medarbetarsamtalet. De lyfter att daglig
feedback är ett bra sätt att få uppdatering på hur medarbetaren mår och var
medarbetaren vill framöver. De dagliga samtalen och den dagliga feedback som
förmedlas till medarbetaren menar cheferna även bidrar till att förmedla hur
medarbetaren presterar. Samtliga chefer försöker vara närvarande och prata med
medarbetaren på daglig basis för att fånga upp vad som händer och ge feedback
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till medarbetaren. Intervjuperson 1 lyfter att daglig feedback är viktig för att direkt
förmedla både positiv och konstruktiv feedback till medarbetaren:
det är svårt att liksom, samla på sig något, vecka 2 gjorde du det här som var bra, och
vecka 22 är samtalet, det blir inte samma, det funkar inte (....) den dagliga feedbacken
är nog viktig, men den kan även vara dålig, men att man ja, tar det på en gång, jag tror
att det är dem som är bra för medarbetaren (Intervjuperson 1)

Några chefer lyfter att daglig feedback kan vara ett bra tillfälle att stämma av hur
den kommande dagen ser ut och vad som står högst på agendan. Cheferna lyfter
att andra chefer inom organisationen förespråkar daglig feedback istället för det
årliga medarbetarsamtalet eftersom det årliga medarbetarsamtalet ofta förknippas
som tidskrävande. Daglig feedback har därmed blivit en aktivitet som förespråkas
från ett led inom organisationen till ett annat och något som framförs som positivt
för cheferna att arbeta med. Intervjuperson 6 berättar att hen arbetar med
morgonavstämningar för att prata om hur medarbetarens dag ser ut och hur
medarbetaren mår:
(....) jag ju alltid daglig uppföljning, en avstämning med mina medarbetare, så jag träffar
ju de varje dag, då träffas vi på morgonen och stämmer av hur läget är, vad som står på
agendan för dagen, är det nånting som behövs lyftas, få hjälp med eller, är någon sjuk
och kanske måste flytta någon, så det är ju bara en kvart men det är jättevärdefullt att få
se att alla medarbetare är där (Intervjuperson 6)

4.2 De nuvarande arbetssättens påverkan på motivation
Nedan presenteras resultatet gällande hur Industriföretagets nuvarande
arbetssätt för medarbetarsamtalet påverkar medarbetarens motivation.
4.2.1 Årligt medarbetarsamtal
Majoriteten av cheferna anser att det årliga medarbetarsamtalet har en påverkan
på medarbetarens motivation. De anser att det årliga medarbetarsamtalet kan vara
motiverande eftersom både chefen och medarbetaren kan tänka mer långsiktigt
och planera vad medarbetaren vill göra framåt. Några chefer anser att
medarbetarsamtalet inte bara har fokus på att motivera medarbetaren, utan att det
också används som ett forum där chefen och medarbetaren kan lyfta och diskutera
medarbetarens utveckling, hur medarbetaren presterar i arbetet och vad det är som
motiverar medarbetaren. Att medarbetaren får information om hur hen presterar
och utvecklas anser cheferna kan påverka medarbetarens motivation. Om en
medarbetare har ambition att arbeta vidare inom Industriföretaget förklarar
Intervjuperson 2 att hen med hjälp av medarbetarsamtalet kan sätta upp mål vilket
skapar motiverade och nöjda medarbetare:
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(....) om det är någon person som vill ta sig vidare, om jag då kan skapa motivation hos
dem och ge dem mål, ja, att hjälpa dem, så är det klart att det skapar motivation, och
nöjda medarbetare, glädje (Intervjuperson 2)

Genom medarbetarsamtalet kan chefen lyfta en annan form av feedback till
medarbetaren som kanske inte lyfts i den dagliga interaktionen mellan chef och
medarbetare. Cheferna diskuterar att olika medarbetare motiveras av olika saker,
och att det är viktigt som chef att identifiera vad i arbetet som motiverar varje
enskild medarbetare. Cheferna diskuterar även att positiv feedback under
medarbetarsamtalen, både om medarbetarens egenskaper och prestation kan vara
motiverande för medarbetaren. Många chefer är överens om att positiv feedback
är en grundsten i medarbetarsamtalet för att uppnå motivation hos medarbetaren.
Intervjuperson 7 beskriver att positiv feedback angående medarbetarens
personliga egenskaper kan motivera:
man kan kasta in mer feedback om jag tycker det här, alltså att hur man tycker om dem
som person, sånt stärker ju också, det är ju lite mer från min sida då att försöka lyfta
fram mer positiva egenskaper hos den (....) (Intervjuperson 7)

Flertalet chefer anser att medarbetarsamtalet har en påverkan på medarbetarens
motivation. Några chefer avviker från detta mönster och anser att
medarbetarsamtalet som det ser ut idag inte har någon större påverkan på
medarbetarens motivation. De chefer som är kritiska till medarbetarsamtalet anser
att det endast är en punktinsats som cheferna lägger mycket tid på men som i det
stora hela inte tillför mycket till medarbetaren och chefen. Vidare menar
Intervjuperson 8 att medarbetarsamtalet i sig inte bidrar med motivation till
medarbetaren utan att det är den dagliga interaktionen som har störst påverkan på
motivationen:
(....) jag skulle nog inte säga att medarbetarsamtalet som samtal egentligen bidrar till det
(....) utan det har nog mer egentligen den allmänna kommunikationen mellan chef
medarbetare alltså dels samspelet, generellt liksom, jag tror inte just medarbetarsamtalet
specifikt, så som de fungerar idag, bidrar till det (Intervjuperson 8)

4.2.2 Kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback
Att motivera medarbetaren menar cheferna inte handlar om att prata med
medarbetaren en gång per år vid det årliga medarbetarsamtalet. Cheferna menar
att kontinuerliga uppföljningar upplevs ha större påverkan på medarbetarens
motivation än det årliga medarbetarsamtalet. Cheferna anser att det är viktigt att
arbeta både med inbokade och spontana uppföljningar för att medarbetaren ska
känna stöd från chefen i samtliga processer. Vidare anser cheferna att daglig
feedback har stor påverkan på medarbetarens motivation och att även det i många
fall är mer motiverande än det årliga medarbetarsamtalet. Cheferna diskuterar
vikten av att vara närvarande i det dagliga arbetet och visa att medarbetaren får
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bruka chefens tid, vilket cheferna anser kan vara motiverande. Intervjuperson 5
beskriver att det är viktigt att motivera medarbetaren hela tiden i vardagen och att
det är kontinuerlig feedback som bör ges till medarbetaren:
(...) man måste ju motivera medarbetarna hela tiden, i vardagen också, det går ju inte att
göra en gång per år liksom, nej men, det måste göras kontinuerligt, och det är mer
kontinuerlig feedback som måste till (....) (Intervjuperson 5)

Vidare diskuterar några chefer hur medarbetarens motivation kan öka genom att
chefen förmedlar positiv feedback till medarbetaren i grupp framför
medarbetarens kollegor. Intervjuperson 2 beskriver att det är viktigt att ge
feedback direkt till personen, men att det inte bara ska göras öga mot öga. Hen
menar att det kan vara motiverande för medarbetaren att chefen inför en grupp
berättar vad medarbetaren gjort bra:
men så fort de har gjort någonting bra lixom (....) inte bara öga mot öga men också i en
grupp att man lyfter dem personer som gör ett riktigt bra jobb (Intervjuperson 2)

4.3 Utveckling av nuvarande arbetssätt för att påverka medarbetarens
motivation
Nedan presenteras resultatet gällande hur de nuvarande arbetssätten för
medarbetarsamtal kan utvecklas för att påverka medarbetarens motivation.
Nedan presenteras även organisationens ansvar och hur organisationen bör
agera för att medarbetarsamtal ska bli en större framgångsfaktor.
4.3.1 Årligt medarbetarsamtal
Samtliga chefer upplever att de arbetssätt som de arbetar med idag är bra och
förespråkar därmed både årligt medarbetarsamtal, kontinuerliga uppföljningar
och daglig feedback för att motivera medarbetaren. Cheferna lyfter att det är
viktigt att genomföra ett årligt medarbetarsamtal med varje medarbetare för att
fånga upp medarbetarens tankar och idéer samt för att summera vad som hänt
under det gångna året. Många chefer anser att medarbetarsamtalet är ett forum där
chefen och medarbetaren kan lyfta blicken och diskutera mer långsiktiga planer
och mål. Intervjuperson 3 anser att det årliga medarbetarsamtalet är bra för att
chefen och medarbetaren får tid att tillsammans blicka framåt:
jag tror egentligen att medarbetarsamtalet är bra att ha ett fast när man skriver ner lite
saker också (....) det stora med medarbetarsamtalet skulle jag säga, är för mig i alla fall
att vi har en rejäl tid där man hinner som sagt zooma bort lite och att det dessutom är
uppmuntrande att titta mer på fem och tio års horisonten också, det gör vi kanske inte
lika mycket i det vardagliga (Intervjuperson 3)

Cheferna anser att det är bra att det finns en struktur och ett fastställt arbetssätt
gällande hur Industriföretaget ska arbeta med medarbetarsamtal. Cheferna anser
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att det årliga medarbetarsamtalet bör ligga som en bas för alla chefer och bör vara
en inplanerad aktivitet mellan chef och medarbetare. Några chefer lyfter att det är
lätt att medarbetarsamtal hamnar i bakgrunden för andra aktiviteter som uppfattas
som viktigare. Cheferna påpekar därmed vikten av att det är en inplanerad
aktivitet som alla chefer och medarbetare i organisationen ska genomföra.
Intervjuperson 6 beskriver hur det är bra att det finns ett årligt medarbetarsamtal
för att det annars kan prioriteras bort. Vidare diskuterar hen att det på kort sikt kan
fungera bra utan det årliga medarbetarsamtalet, men att det kan skapa problem på
lång sikt:
jag tycker det är bra att det finns för det är lätt att prioritera bort det i vardagen annars
(....) så på det sättet är det ju bra, det tvingar en som chef, oavsett om man tycker att
man inte har tid, så tvingar den en mer eller mindre att göra någonting (....) kortsiktigt
fungerar det men vad händer om ett år eller två år, när man inte hinner med sina
medarbetare, kortsiktigt blir ju inte så dramatiskt utan det är ju mer det långsiktiga
(Intervjuperson 6)

Det råder oenighet bland cheferna gällande om ett eller fler medarbetarsamtal per
år bör genomföras för att i störst mån påverka medarbetarens motivation.
Majoriteten anser att ett årligt medarbetarsamtal är optimalt medan andra menar
att två medarbetarsamtal bör vara standard. De chefer som förespråkar två
medarbetarsamtal lyfter att två samtal kan bidra med att det blir bättre kontinuitet
och att medarbetarsamtalen inte behöver upplevas lika stora och tidskrävande.
Vidare lyfter några chefer att två medarbetarsamtal kan vara att föredra istället för
ett då det bidrar till att chefen lättare kan identifiera om medarbetaren utvecklas
och uppnår sina mål. Intervjuperson 2 förespråkar att två medarbetarsamtal borde
genomföras under ett år för att kunna uppmärksamma att medarbetaren gör
framsteg i sin arbetsroll:
två samtal borde ju, nu tror jag att de flesta kör ett per år, som medarbetare har jag ju
alltid bara haft ett (....) för det blir ingen kontinuitet i det, och vi satte ju väldigt mycket
delmål (....) att man ska kunna se att det går framåt, att det blir progress (....) så att det
inte ska bli så stort liksom med medarbetarsamtal (Intervjuperson 2)

4.3.2 Kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback
Majoriteten av cheferna anser att uppföljningar med varje medarbetare bör vara
ett komplement till det årliga medarbetarsamtalet eftersom de är en större källa
till motiverade medarbetare. De anser att cheferna borde arbeta mer med
uppföljningar än vad de gör i dagsläget. Bland cheferna råder det ingen
samstämmighet i hur ofta dessa uppföljningar bör genomföras för att vara mest
motiverande. Några chefer diskuterar hur vecko-uppföljningar skulle vara att
föredra medan andra diskuterar hur en gång i månaden eller en gång varannan
månad vore mer lämpligt för att påverka medarbetarens motivation. Vidare anser
några chefer att det inte finns någon begränsning i antal uppföljningar som kan
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göras utan lyfter att alla uppföljningar är motiverande. Cheferna menar att om det
skulle göras fler kontinuerliga uppföljningar skulle medarbetaren känna sig mer
synlig och att deras mål känns viktigare eftersom de kontinuerligt följs upp.
Intervjuperson 1 beskriver att det är viktigt att följa upp målen ofta genom
kontinuerliga uppföljningar eftersom det annars är lätt att de glöms bort:
(....) jag tror att det har varit problemet att man har pratat om de här målen en gång per
år och då glöms det bort efter ett litet tag, så skulle man träffas ofta och prata så skulle
de känna att jaha det här är verkligen viktigt, nu känns det inte viktigt (....)
(Intervjuperson 2)

Samtliga chefer arbetar i dagsläget med att samtala och förmedla feedback till sina
medarbetare på daglig basis. Majoriteten av cheferna arbetar med daglig feedback
och förespråkar det som ett bra arbetssätt att motivera medarbetaren.
Sammantaget anser majoriteten av cheferna att den dagliga feedbacken är nyckeln
till motivation, hur cheferna än väljer att arbeta med det. Cheferna anser att
feedback inte ska vara en punktinsats en gång per år som medarbetaren ska leva
på fram till nästa medarbetarsamtal och förespråkar därmed mer kontinuerlig
feedback i arbetet. Intervjuperson 3 argumenterar för detta och menar att daglig
feedback är en större motivationsfaktor än det årliga medarbetarsamtalet:
jag tror egentligen att medarbetarsamtalet är bra att ha ett fast när man skriver ner lite
saker också, men annars tycker jag nog att de dagliga samtalen är minst, eller kanske
ännu viktigare (....) men jag tror för den vardagliga motivationen då skulle jag tro att de
dagliga samtalen är mer värt än medarbetarsamtalet (Intervjuperson 3)

Vidare menar flertalet chefer att det är viktigt att som chef vara närvarande och
agera direkt när saker inträffar i det dagliga arbetet istället för att hantera
situationer vid ett senare tillfälle. Många chefer betonar vikten av att ta sig tid att
gå runt och prata med medarbetarna för att visa sig tillgänglig i det dagliga arbetet.
De förespråkar att cheferna på Industriföretaget borde vara mer tillgängliga och
synlig i verksamheten. Intervjuperson 5 berättar att fler medarbetarsamtal
troligtvis inte är nyckeln till motiverade medarbetare utan att det handlar om att
vara närvarande som chef:
nej, inte medarbetarsamtal, det jag tror på är att vara mer närvarande liksom, fånga upp
signaler när det väl händer, eller som jag sa tidigare, är det någon som inte mår bra,
fånga upp det direkt liksom (Intervjuperson 5)

Flertalet chefer anser att medarbetarsamtalet inte behöver kännas som en
tidskrävande och tung process om cheferna arbetar mer med daglig feedback.
Cheferna förespråkar den dagliga feedbacken då den medför att cheferna blir mer
närvarande i det dagliga arbetet, ser individen och får större förståelse för
medarbetarens situation. Intervjuperson 1 beskriver att cheferna genom den
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dagliga feedbacken förstår medarbetarens arbetssituation vilket medför att chefen
lär känna medarbetaren bättre:
(....) om man har daglig feedback, liksom pratar mycket med sina medarbetare, så blir
det ju mer som en check, då vet man vad det är som är bra och vad som är dåligt, liksom,
man kan nästan svara själv för att man redan vet vad de kommer säga om man pratat
mycket med dem, ja, i det dagliga arbetet (….) (Intervjuperson 1)

4.3.3 Situationsanpassade samtal
Flertalet chefer förespråkar att processen för medarbetarsamtal borde vara mer
situationsanpassad för att motivera medarbetaren mer. Med situationsanpassade
samtal menar cheferna att frekvensen och att antalet medarbetarsamtal och
uppföljningar ska anpassas efter det behov som medarbetaren har. Några chefer
anser att medarbetaren själv borde bestämma hur många medarbetarsamtal som
medarbetaren behöver och vill ha. Cheferna lyfter att det annars kan resultera i
motsatt effekt och medföra att chef och medarbetare endast tar upp varandras tid
och att samtalen känns som ett tvång. Några chefer menar att det är viktigt att ha
en dialog med medarbetaren om vilket behov av medarbetarsamtal och
uppföljningar som finns och göra de anpassningar som medarbetaren efterfrågar.
Intervjuperson 6 beskriver att samtalen borde situationsanpassas mer på
Industriföretaget för att det finns olika behov bland medarbetarna:
nej situationsanpassat skulle jag säga, alla har olika behov beroende på om man är i
olika projekt och man jobbar för arbetsuppgifter och så, så finns det ju olika behov,
också har man lyft att man vill, själv vill ta sig vidare nånstans eller så, ja då kanske
behöver mer för då kanske man behöver coachning på annat sätt och sådär
(Intervjuperson 6)

4.3.4 Organisatoriska prioriteringar
För att påverka medarbetarens motivation med hjälp av medarbetarsamtal
diskuterar cheferna att Industriföretaget och cheferna kan behöva ändra sina
prioriteringar för medarbetarsamtal. Flertalet chefer nämner att medarbetarsamtal
ofta prioriteras lågt inom organisationen i förhållande till andra arbetsuppgifter.
Vidare menar några chefer att en anledning till att de inte prioriterar
medarbetarsamtal relaterar till att andra chefer inte prioriterar det och inte betonar
vikten av att genomföra medarbetarsamtal. Cheferna menar att Industriföretaget
har ett stort fokus på produktion och att medarbetarsamtalet därmed hamnar i
bakgrunden av andra processer som anses vara viktigare. Intervjuperson 6
beskriver hur hens chefs prioriteringar påverkar hur hen arbetar med sina egna
medarbetarsamtal. Hen lyfter också vikten av att medarbetarsamtal prioriteras
från högre led inom Industriföretaget för att det ska anses vara en viktig uppgift
för cheferna att genomföra:
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sen beror det ju också hur din chef prioriterar, tycker han inte att medarbetarsamtalet är
inte så himla viktigt, utan mer ett onödigt ont (....) du tycker det är jätteviktigt men det
är ingenting som alls prioriteras hos din chef, då får det ju en effekt på vad du själv
prioriterar, så den är ju viktig, tydligheten uppifrån, hur ska det här prioriteras, väldigt
tydligt uppifrån att det här samtalet ska gå framför allting annat (....) (Intervjuperson 6)

Som nämnts ovan trycker cheferna på vikten att medarbetarsamtalet bör
prioriteras i alla led inom organisationen. Detta går i linje med det som en annan
chef beskriver gällande betydelsen av att medarbetarsamtal måste genomsyras i
kulturen på Industriföretaget. Intervjuperson 3 anser att kulturen är viktig för hur
arbetet med medarbetarsamtal prioriteras. Hen menar att hur medarbetarsamtalet
betonas på en nivå inom organisationen påverkar hur det betonas på andra nivåer:
(....) kulturen är väl lite sådär, i mitt eget samtal slackade vi kanske också tre till fyra
månader, för det blir när det passar, och då blir kulturen totalt sett, att det är viktigt på
olika nivåer, är det oviktigt på en nivå ja, då blir det, ja, vart blir det då viktigt
(Intervjuperson 3)

Några chefer upplever att det finns chefer inom Industriföretaget som förmedlar
medarbetarsamtal som mindre viktigt och lägre prioriterat, vilket påverkar övriga
chefer inom organisationen. Detta medför att några chefer upplever att de inte kan
eller får lägga den tid på medarbetarsamtal och uppföljningar som de önskar.
Cheferna betonar att de vill lägga mer tid på medarbetarsamtal och uppföljningar
och att det vore önskvärt om ledningen kunde förmedla vikten av att
medarbetarsamtalen genomförs och riktlinjer för hur dessa kan prioriteras mer
inom organisationen. Cheferna anser att det vore bra om tiden för
medarbetarsamtal och uppföljningar blev sanktionerad. Intervjuperson 3 menar
att det vore fördelaktigt att ha avsatt tid till att samtala med medarbetaren eftersom
det finns bristande förståelse inom Industriföretaget att arbete med personalen tar
tid:
(....) att det blir mer accepterat eller sanktionerat på något sätt att lägga mer tid på
personal (....) nu ses samtalen som en arbetsuppgift som klart ska skötas, men som bara
ska skötas, men det finns nästan ingen förståelse för att det tar tid, den delen, det är att
det är okej att rapportera egentligen, att det jag har gjort nu är fyra timmar personalvård
egentligen bara, i kalendern, där det ses som en arbetsuppgift (Intervjuperson 3)

Cheferna anser att syftet med medarbetarsamtalet inte är tydlig kommunicerat
från Industriföretaget. Många chefer vill att det faktiska syftet med
medarbetarsamtalet ska betonas mer, både från ledningsgruppen, HR-avdelningen
och deras egna chefer. Några chefer anser att mer fokus under utbildningarna
borde vara på att förmedla syftet med medarbetarsamtalet. Intervjuperson 8
beskriver hur hen upplever att det är mycket fokus från ledningens sida att
medarbetarsamtalet ska genomföras och lite fokus på varför det ska genomföras:
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(....) det är mer fokus på att man ska ha hållit de där ena medarbetarsamtalet än
egentligen varför vi håller dem över huvud taget, kan jag uppleva (Intervjuperson 8)

Flertalet chefer anser att medarbetarsamtal inte endast är chefens ansvar utan att
medarbetaren själv har ett ansvar att samtalen ska tillföra något till båda parterna.
Många chefer anser att medarbetaren själv ska få mer information, både från sin
egen chef men också från HR-avdelningen, om vad de faktiskt kan få ut av
medarbetarsamtalet och hur de kan dra nytta av det. Några chefer anser att det
borde vara ett organisatoriskt fokus att öka intresset för medarbetarsamtal hos
medarbetaren för att påverka deras motivation och för att få medarbetaren att själv
ta mer initiativ i medarbetarsamtalet. Några chefer nämner hur ett större intresse
och engagemang för medarbetarsamtal hos medarbetaren kan bidra till bland
annat ökad motivation och högre effektivitet. Många chefer diskuterar att de ser
medarbetarsamtalet som medarbetarens samtal och att om detta förtydligas
ytterligare kan medarbetarsamtalet tillföra mer till både chef, medarbetare och
organisation. Intervjuperson 8 beskriver att HR-avdelningen och cheferna bör
informera medarbetarna mer om medarbetarsamtalet och ställa högre krav på
medarbetaren vid utförandet av medarbetarsamtal:
(....) jag tror att den största effekten på medarbetarsamtalen är ju antingen om vi som
chefer skulle bli duktigare på att informera medarbetarna, eller till och med HR skulle
vara duktigare på att informera medarbetarna om vad medarbetarna kan få ut av
medarbetarsamtalen (....) så att man nästan ställer lite mer krav från medarbetarens håll
så att säga (....) det finns nästan lite brist på intresse, då blir de ju mer att man håller det
nästan lite bara för att man ska hålla det (Intervjuperson 8)

4.4 Sammanfattning
Resultatet visar att majoriteten av cheferna genomför ett årligt medarbetarsamtal
med varje medarbetare, där de utgår från HR-hjulet och en standardiserad mall
vid planering och genomförande av medarbetarsamtal som arbetats fram av HRavdelningen. Tillsammans med det årliga medarbetarsamtalet arbetar samtliga
chefer även med kontinuerliga uppföljning och daglig feedback av olika karaktär
och frekvens. Cheferna menar att en anledning till att det inte görs fler
medarbetarsamtal per år med varje medarbetare grundar sig i tidsbrist och att
medarbetarsamtal inte prioriteras lika högt som andra processer av cheferna och
Industriföretaget. Vidare lyfter några chefer att medarbetarsamtalet är
medarbetarens samtal och lägger därmed över mycket ansvar på medarbetaren vid
medarbetarsamtalet.
Cheferna anser att deras nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal är
motiverande för medarbetaren. Dock anser många chefer att kontinuerliga
uppföljningar och daglig feedback har större påverkan på medarbetarens
motivation än det årliga medarbetarsamtalet. Cheferna anser dock att det årliga
medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att ge feedback till medarbetaren och
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identifiera vad det är som motiverar medarbetaren till att presentera i arbetet. Trots
att det årliga medarbetarsamtalet inte anses vara det som är mest motiverande
förespråkar cheferna att ett årligt medarbetarsamtal bör genomföras. Dock menar
cheferna att det årliga medarbetarsamtalet kan utvecklas genom att komplettera
det årliga medarbetarsamtalet med kontinuerliga uppföljningar och daglig
feedback för att ha större påverkan på medarbetarens motivation. Gällande
kontinuerliga uppföljningar förespråkar cheferna att dessa ska vara
situationsanpassade utefter medarbetarens önskemål och behov. Vidare anser
många chefer att medarbetarsamtal ska vara mer prioriterat inom Industriföretaget
och att kulturen ska belysa att det är viktigt att medarbetarsamtal genomförs.
Cheferna betonar även att syftet med medarbetarsamtalet bör förmedlas bättre mot
cheferna och medarbetarna. Detta för att cheferna enklare ska kunna arbeta mot
medarbetarsamtalets syfte och mål.

5. DISKUSSION
Följande avsnitt inleds med en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras
i relation till teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Vidare förs en
diskussion angående de metoder som studien har tillämpat. Avslutningsvis
presenteras studiens slutsatser och förslag till fortsatt forskning.

5.1 Resultatdiskussion
5.1.1 Vilka arbetssätt för medarbetarsamtal arbetar Industriföretaget med idag
och varför används dessa?
Samtliga chefer inom Industriföretaget genomför någon form av årligt
medarbetarsamtal med sina medarbetare som vanligtvis sträcker sig från 10
minuter upp till 150 minuter. Cheferna inom Industriföretaget är medvetna om att
de ska genomföra minst ett årligt medarbetarsamtal med samtliga medarbetare
och genomför det som Lindelöw (2016) och Ronthy (2004) benämner som ett
årligt individuellt samtal med bestämda rutiner. Några chefer arbetar inte på detta
sätt och genomför istället medarbetarsamtalet och lönesamtalet samtidigt för att
effektivisera processen med medarbetarsamtal. Att några chefer genomför en
kombination av medarbetarsamtal och lönesamtal kan bero på att de inte har tid
att genomföra båda samtalen under året. Det visar sig att cheferna har olika
arbetssätt för medarbetarsamtal och att medarbetarsamtalet tar olika lång tid vilket
kan vidare grunda sig i att de arbetar på olika avdelningar, har ansvar över olika
många medarbetare, att personalen har olika behov och att andra chefer genomför
samtalen på olika sätt vilket i sin tur kan påverka chefernas eget arbetssätt. Att
medarbetarsamtalet genomförs på olika sätt kan även grunda sig i att det inte finns
tydliga riktlinjer för hur medarbetarsamtalet ska genomföras inom
Industriföretaget. Tydligare riktlinjer för medarbetarsamtal hade kunnat bidra
med ett mer enhetligt arbetssätt för hur medarbetarsamtal ska praktiseras på
Industriföretaget.
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Cheferna anser att det är viktigt att genomföra ett årligt medarbetarsamtal vilket
Frick och Norberg (2012) menar visar på att medarbetarna är organisationens
viktigaste resurs. Cheferna anser, i linje med det Ljungström (2011) nämner, att
det årliga medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att summera det gångna året.
Cheferna anser vidare att det är ett bra tillfälle att ge feedback och återkoppling
på medarbetarens prestation, vilket både Bratton och Gold (2017) och Lindelöw
(2016) nämner att medarbetarsamtalet ofta innebär. Några chefer lyfter även att
medarbetarsamtalet används som en grund inför lönesamtalet vilket är vanligt
förekommande enligt DeNisi och Pritchard (2006).
Devi, Nagesh och Shirisha (2018) lyfter att medarbetarsamtal oftast genomförs en
eller två gånger per år mellan medarbetare och chef. Många chefer inom
Industriföretaget genomför endast ett årligt medarbetarsamtal med varje
medarbetare vilket kan grunda sig i att cheferna redan har andra typer av samtal
med medarbetaren och att cheferna anser att medarbetaren inte är i behov av fler
samtal. Några chefer genomför dock två samtal och förespråkar detta eftersom det
skapar bättre kontinuitet. De chefer som genomför ett årligt medarbetarsamtal
menar i linje med det som Wall Berséus (1999) nämner att tidsbrist och
prioriteringar har stor påverkan på att de endast genomför ett stort
medarbetarsamtal per år och inte fler medarbetarsamtal. Cheferna anser i linje
med föregående resonemang att medarbetarsamtal inte är det som prioriteras
högst av cheferna eller av organisationen, trots att medarbetaren anses vara en
viktig resurs inom organisationen. Att medarbetarsamtal inte prioriteras kan
grunda sig att organisationen anser att medarbetarsamtal bidrar lite till det
strategiska arbete, något som Wilkinson och Redman (2013) och Burkus (2016)
diskuterar kan vara en vanlig föreställning bland organisationer. En tanke som
väcks i relation till ovan diskussion är att om medarbetarsamtalet prioriteras
annorlunda inom organisationen kan det finnas en möjlighet för chefen att
genomföra mer än ett årligt medarbetarsamtal med varje medarbetare. Det kan
därmed bli bättre kontinuitet i samtalen vilket kan bidra till att medarbetaren och
chefen får en bättre relation och att medarbetaren mer ofta får feedback. Fler
medarbetarsamtal skulle även kunna medföra att medarbetarsamtal blir en större
framgångsfaktor inom organisationen där medarbetaren blir en större källa till
verksamhetens utveckling.
Majoriteten av cheferna anser i linje med det Elg (2010) nämner att
medarbetarsamtalet är medarbetarens samtal och att både medarbetare och chef
har ansvar för att medarbetarsamtalet ska bli givande. För att medarbetarsamtalet
ska bli givande för båda parter har flertalet chefer valt att lägga över mer ansvar
på medarbetaren. Detta ansvar innebär både mer förberedelser från medarbetarens
sida och ett större ansvar över dokumentation av medarbetarsamtal. Frick och
Nordberg (2012) anser att det är viktigt att både medarbetaren och chefen
förbereder sig inför samtalet. Detta gör majoriteten av cheferna genom att planera
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sina medarbetarsamtal utefter HR-hjulet samt genom att de använder en mall både
vid förberedelser och genomförande av medarbetarsamtalet. Cheferna har lagt
över ett större ansvar på medarbetaren vilket de anser leder till att medarbetaren i
större utsträckning förstår vad samtalet bidrar med. I linje med ovan resonemang
lyfts tanken att det är viktigt att involvera medarbetaren ytterligare i processen
kring medarbetarsamtal för att medarbetarsamtal ska bidra med mer både till
medarbetaren, chefen och organisationen.
Många chefer genomför kontinuerliga uppföljningar med sina medarbetare och
anser att det är viktigt att genomföra kontinuerliga uppföljningar utöver det årliga
medarbetarsamtalet. Detta går i linje med det Ronthy (2004) menar gällande att
det inte längre räcker att endast genomföra ett årligt medarbetarsamtal utan att det
är viktigt att genomföra kontinuerliga uppföljningar. Att cheferna genomför
kontinuerliga uppföljningar och anser att det är viktigt kan grunda sig i att
medarbetarna efterfrågar mer kontinuerliga uppföljningar och att det anses bidra
mer positivt än ett årligt medarbetarsamtal. Cheferna lyfter i linje med Iacocca
(2008) att kontinuerliga uppföljningar ger chefen en chans att leda medarbetaren
i rätt riktning, göra nödvändiga förändringar och ge snabb återkoppling till
medarbetaren. Cheferna anser även att kontinuerliga uppföljningar bidrar till att
inget oväntat tas upp vid det årliga medarbetarsamtalet vilket går i linje med det
Devi, Nagesh och Shirisha (2018) diskuterar.
Det som är gemensamt för cheferna är att de gör någon form av uppföljning med
sina medarbetare. Många chefer vill genomföra fler uppföljningar än vad de gör
idag för att de anser att dessa uppföljningar bidrar positivt till medarbetaren. Detta
går i linje med det Ljungström (2011) nämner gällande att chefer som har
kontinuerliga uppföljningar generellt sett uppnår högre effektivitet och lönsamhet
än de som mer sällan pratar med sina medarbetare. Trots att uppföljningar
förespråkas bland cheferna finns stora skillnader hur de praktiseras inom
organisationen. Några chefer arbetar med att situationsanpassa uppföljningarna
efter det behov som finns hos medarbetaren. Vidare genomför några chefer
inbokade uppföljningar varje vecka, en gång i månaden eller en gång per halvår
medan andra inte genomför några inbokade uppföljningar. Utifrån följande
resonemang om att det finns en variation av uppföljningar bland cheferna lyfts en
tanke att det kan bero på en otydlighet från Industriföretagets sida om vad syftet
och målet är med att genomföra medarbetarsamtal och uppföljningar. Tydligare
kommunikation från Industriföretaget gällande
vad syftet
med
medarbetarsamtalet är kan leda till ett mer enhetligt arbetssätt inom
Industriföretaget.
Cheferna arbetar inte i linje med det som Industriföretaget förespråkar gällande
att genomföra fyra medarbetarsamtal per år med varje medarbetare. Cheferna
anser att Industriföretagets vision att genomföra fyra medarbetarsamtal är bra men
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att det kan vara svårt att prioritera på grund av att tiden inte räcker till. Resultatet
visar att cheferna anser att kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback skulle
vara att föredra framför fyra medarbetarsamtal per år. Chefernas argument går i
linje med vad Burkus (2016) diskuterar gällande att medarbetare och chef ska
träffas oftare för att det visat sig vara effektivt för medarbetarens motivation och
prestation. I relation till det som diskuteras ovan lyfts tanken att fyra
medarbetarsamtal egentligen ska betraktas mer som kontinuerliga uppföljningar
än fyra fullskaliga medarbetarsamtal. Möjligtvis har kommunikationen från
Industriföretaget inte varit tydlig gällande hur de fyra samtalen ska genomföras
vilket kan ha medfört att cheferna inte uppfattat funktionen av dessa fyra
medarbetarsamtal och hur de ska struktureras. I och med detta kan det vara så att
cheferna betraktar dessa fyra samtal som fullskaliga medarbetarsamtal vilket kan
ligga till grund för att cheferna anser att de inte har tid att genomföra dem.
Samtliga chefer har någon form av daglig kontakt med sina medarbetare. Detta
innebär kortare samtal, avstämningar och daglig feedback. Cheferna anser att
daglig feedback är ett bra komplement till det årliga medarbetarsamtalet som ger
chefen en möjlighet att få uppdatering hur medarbetaren mår och var den vill
framåt. För cheferna är det viktigt att vara närvarande och på daglig basis fånga
upp det som händer och agera direkt vid behov. Cheferna tror att den dagliga
feedbacken är viktigt för medarbetarens motivation vilket kan ligga i linje
med Mulder och Ellingers (2013) argument att medarbetare idag efterfrågar mer
daglig feedback. Att chefen är mer närvarande och arbetar mer med daglig
feedback kan medföra en bättre relation mellan chef och medarbetare och att det
årliga medarbetarsamtalet därmed kan bidra med mer till båda parterna och
organisationen.
5.1.2 Hur bidrar Industriföretagets nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal
till att motivera medarbetaren?
Cheferna anser att medarbetarens motivation är en viktig resurs inom
Industriföretaget och att det har stor betydelse för organisationens framgång.
Cheferna diskuterar i linje med det som Amabile (1993) nämner gällande att
medarbetare som känner sig motiverade med stor sannolikhet kommer att bidra
med arbete av hög kvalitet. De flesta cheferna är överens om det Wilkinson och
Redman (2013) och Bratton och Gold (2017) nämner att medarbetarsamtalet har
en förmåga att påverka arbetsmotivation. Cheferna diskuterar att både chefen och
medarbetaren under det årliga medarbetarsamtalet får en chans att tillsammans
tänka långsiktigt och sätta upp mål något som Roberts (2002) och Kressler (2003)
anser kan vara motiverande. Likt det Flach (2006) menar gällande att målen bör
vara accepterade av medarbetaren diskuterar cheferna att målen som sätts upp bör
vara personliga för att öka motivationen. I linje med ovan resonemang att mål
motiverar medarbetaren kan det vara bra att kontinuerligt följa upp dessa, för att
leda medarbetaren på rätt spår och motivera medarbetaren att nå målen. Detta
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resonemang ligger i linje med att cheferna idag anser att kontinuerliga
uppföljningar är mer motiverande för medarbetaren.
Ljungström (2011) och Elg (2010) lyfter att medarbetarsamtal är en möjlighet för
chefen att få en klar bild över vad som motiverar individen. I linje med ovan
resonemang lyfter cheferna att medarbetarsamtalet i viss mån är motiverande men
att det främst är ett medel för att ta reda på vad som motiverar medarbetaren. Det
finns därmed ingen samstämmig bild bland cheferna om medarbetarsamtalet är
ett tillfälle för att kartlägga medarbetarens motivation eller om
medarbetarsamtalet är motiverande i sig. En tanke som lyfts i relation till ovan
diskussion är om medarbetarsamtalet i sig bör ha som syfte att motivera
medarbetaren, eller om medarbetarsamtalet bör vara en aktivitet för att kartlägga
vad det faktiskt är som motiverar medarbetaren. Många chefer diskuterar att
medarbetare motiveras av olika saker, vilket går i linje med det som Flach (2006)
beskriver gällande att motivation hos medarbetare är högst individuellt och att det
är av stor vikt att ledningen förstår vad det är som skapar motivation. I linje
med vad Kressler (2003) beskriver om att medarbetarens motivation kan komma
från både yttre faktorer och inre faktorer lyfts tanken att cheferna genom
medarbetarsamtalet kan identifiera vad som motiverar medarbetaren för att sedan
kontinuerligt arbeta med det. Detta går i linje med att medarbetarsamtalet mer kan
ses som en kartläggning av medarbetarens motivation än som en motiverande
aktivitet i sig.
Många chefer diskuterar att motivation ofta har en relation till medarbetarens
prestation vilket går i linje med det som Kampkötter (2017) menar att
medarbetarsamtalet är en möjlighet för chefen att motivera medarbetaren till att
hantera och förbättra framtida prestation. Flach (2006) beskriver hur
medarbetarens motivation kan definieras som en energigivande kraft som initierar
inriktning, intensitet och uthållighet på en persons arbetsrelaterade beteende. I
linje med detta menar cheferna att positiv feedback på medarbetarens prestation
och arbetsrelaterade beteende kan påverka medarbetarens motivation. Positiva
inslag gällande medarbetarens prestation kan vara en aktivitet för cheferna att i
större utsträckning påverka medarbetarens motivation.
En anledning till att cheferna anser att medarbetarsamtalet inte alltid är
motiverande, kan bero på att de flesta chefer arbetar med kontinuerliga
uppföljningar och daglig feedback som anses vara mer motiverande än det årliga
medarbetarsamtalet. Som nämnts ovan är motivation hos medarbetaren något som
kontinuerligt bör arbetas med via kontinuerliga uppföljningar och daglig
feedback. Cheferna anser att dessa arbetssätt bidrar till att chefen blir mer synlig
och närvarande vilket bidrar till att medarbetaren också känner sig mer synlig av
chefen. Att Industriföretaget arbetar med daglig feedback kan ligga i linje med det
som Mulder och Ellinger (2013) beskriver gällande att fler organisationer idag
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arbetar med daglig feedback för att medarbetaren efterfrågar det mer. Dock visar
det sig att cheferna på Industriföretaget inte har något självklart arbetssätt för
feedback men att de försöker att ha daglig kontakt med sin medarbetare på något
sätt. Bratton och Gold (2017) beskriver att det inte finns något självklart arbetssätt
för hur feedback bör användas inom organisationen för att motivera medarbetaren,
utan att cheferna själva måste lära sig vad som fungerar inom organisationen. I
linje med det anser cheferna att positiv feedback har mer påverkan på motivation
än negativ feedback. Cheferna belyser även att feedback som ges i grupp och som
rör medarbetaren som person har påverkan på medarbetarens motivation. Dock är
det viktigt, likt ovan nämnda, att cheferna identifierar och lär sig vad som fungerar
inom organisationen och vad som motiverar varje enskild medarbetare. Med
utgångspunkt i ovan resonemang kanske det inte är möjligt att skapa ett arbetssätt
och riktlinjer gällande hur feedback bör förmedlas till medarbetaren för att vara
motiverande. Istället bör cheferna kartlägga vad det är som motiverar
medarbetaren och därmed anpassa sitt arbetssätt utefter varje specifik medarbetare
vilket skulle kunna ha större påverkan på medarbetarens motivation.
5.1.3 Hur kan Industriföretagets arbetssätt för medarbetarsamtal utvecklas i
syfte att påverka medarbetarens motivation?
Cheferna anser att deras nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal fungerar bra
och att de inte skulle vilja byta bort det årliga medarbetarsamtalet mot något annat
arbetssätt. Likt hur Frick och Norberg (2012) beskriver att samtalet är ett
strategiskt, planerat och förberett ledningsinstrument beskriver cheferna att det är
bra att de finns en struktur gällande hur de ska arbete med medarbetarsamtal.
Cheferna anser att det är positivt att det finns riktlinjer att medarbetarsamtal ska
genomföras en gång per år så att det inte prioriteras bort. Cheferna anser att
medarbetarsamtalet ska utvärdera det gångna året och identifiera vad
medarbetaren vil sätta upp för mål inför framtiden vilket ligger i linje det som
Ekberg (2010) beskriver gällande vad det årliga medarbetarsamtalet bör fokusera
på.
Några chefer anser att det kan vara mer motiverande för medarbetaren om
medarbetarsamtalet skulle genomföras två gånger per år med varje medarbetare.
De chefer som förespråkar ett årligt medarbetarsamtal istället för två anser att
medarbetaren inte alltid har behov av fler. Chefernas argument går i linje med
Odiornes (1990) resonemang gällande att årliga medarbetarsamtal kan vara
lämpligt för vissa organisationer, om det fyller det behov som medarbetaren och
organisationen har. Vidare anser ett antal chefer likt det Ronthy (2004) diskuterar
att det inte räcker med att endast genomföra ett årligt medarbetarsamtal. Cheferna
anser att det är viktigt att komplettera det årliga medarbetarsamtalet med mer
kontinuerliga samtal och uppföljningar. Devi, Nagesh och Shirisha (2018) menar
att kontinuerliga uppföljningar medför fler positiva effekter både för
organisationen och medarbetaren. Likt detta anser cheferna att det medför positiva
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effekter, bland annat på medarbetarens motivation och prestation. Det råder dock
oenighet bland cheferna gällande hur ofta de kontinuerliga uppföljningarna bör
genomföras vilket kan bero på att cheferna anser att olika medarbetare har olika
behov för uppföljningar. Det kan även grunda sig i att det inte finns tydliga
riktlinjer från Industriföretaget gällande vad syftet med uppföljningarna är och
hur ofta de ska genomföras.
Daglig feedback lyfts av samtliga chefer som ett av de viktigaste arbetssätten för
att motivera medarbetaren. Det har även visat sig att andra chefer inom
organisationen förespråkar daglig feedback istället för ett årligt medarbetarsamtal.
Att daglig feedback är viktigt och kan öka medarbetarens motivation
argumenterar König (2007) för. Cheferna anser att feedback bör vara kontinuerlig
och inte ses som en punktinsats vilket Ljungström (2011) och Roberts (2002)
också betonar. Vidare, i linje med det som Becker et al. (2015) diskuterar, lyfter
cheferna att daglig feedback är ett arbetssätt för att motivera medarbetaren och ge
en bedömning på medarbetarens prestation. Daglig feedback som ges till
medarbetaren menar cheferna bör vara omedelbar för att det annars finns risk att
det som ska förmedlas inte längre är relevant. Många chefer anser att deras
närvaro i arbetet också är en källa till motivation. Detta går i linje med det Wall
Berséus (1999) och Mulder och Ellinger (2013) diskuterar gällande hur en
pratstund med medarbetaren kan öka deras motivation och arbetstillfredsställelse.
I relation till ovan resonemang gällande chefernas närvaro och att feedback bör
vara omedelbar går det att diskutera vikten i att cheferna finns tillgängliga för
medarbetaren i det dagliga arbetet. Om cheferna inte är närvarande kan det
påverka medarbetarens och chefens relation negativt vilket med stor sannolikhet
kan påverka medarbetarens motivation negativt.
Cheferna menar att det årliga medarbetarsamtalet bör kompletteras med mer
kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback vilket Burkus (2016) beskriver
kan vara ett bra arbetssätt för att på ett mer effektivt sätt nå syftet med
medarbetarsamtalet. Genom att kombinera ett årligt medarbetarsamtal med
kontinuerliga uppföljningar kan cheferna återkoppla och sätta upp både
kortsiktiga och långsiktiga mål för medarbetaren. Detta visar på att det är viktigt
för cheferna att både genomföra ett årligt medarbetarsamtal och kontinuerliga
uppföljningar för att diskutera både de kortsiktiga och långsiktiga målen. I linje
med det Wilkinson och Redman (2013) beskriver, genomför cheferna ett årligt
medarbetarsamtal tillsammans med en kombination av andra arbetssätt. Cheferna
förespråkar att de mest effektiva arbetssätten inkluderar både ett årligt
medarbetarsamtal och kontinuerliga uppföljningar, vilket även Odiorne (1990)
lyfter. Cheferna diskuterar att fler kontinuerliga uppföljningar kan bidra till att det
årliga medarbetarsamtalet inte behöver kännas lika stort och tidskrävande. De
kontinuerliga uppföljningarna kan även minska tiden som spenderas på årliga
bedömningar vilket Burkus (2016) också betonar.
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Cheferna anser att kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback är en källa till
motivation, men att de bör anpassas efter situation och medarbetaren. Detta ligger
i linje med det Elg (2010) menar, när hon beskriver att behovet för
medarbetarsamtal kan skilja sig åt beroende på medarbetaren och organisationen.
Cheferna anser att det är viktigt att uppföljningar anpassas efter medarbetaren för
att det ska vara så givande som möjligt för alla parter. Cheferna lyfter att de bör
ha en öppen dialog med sina medarbetare gällande hur frekvent medarbetaren
anser sig ha behov av att träffas utöver det årliga medarbetarsamtalet. För vissa
medarbetare som har mindre behov för samtal kan detta innebära en gång i
månaden, medan det för andra medarbetare kan innebära inbokade möten en gång
i veckan. Cheferna diskuterar att det finns en risk att medarbetaren upplever
medarbetarsamtal och andra samtal som ett tvång och att det är viktigt att
samtalens frekvens situationsanpassas utefter medarbetarens behov. Utifrån ovan
resonemang går det att diskutera möjligheten för Industriföretaget att försöka
förmedla till cheferna gällande situationsanpassning av samtalen. Detta skulle
kunna innebära att chefen får ta mer eget ansvar över processen för
medarbetarsamtal och anpassa utefter det behov som medarbetaren anses ha.
Detta skulle därmed kunna bidra till att medarbetarsamtalet bidrar mer till båda
parter och inte känns som ett tvång.
Cheferna förespråkar de arbetssätt som de arbetar med idag och anser att dessa
har en påverkan på medarbetarens motivation. Cheferna lyfter inga andra
arbetssätt som de tror skulle motivera medarbetaren mer men menar att det krävs
bättre organisatoriska prioriteringar för medarbetarsamtalet. Cheferna anser i linje
med det Frick och Norberg (2012) och Bratton och Gold (2017) beskriver att
ledningens och högre chefers syn på medarbetarsamtal påverkar hur andra chefer
ser på medarbetarsamtal. Organisationskulturen påverkas av hur ledningen och
högre chefer agerar och cheferna anser att organisationskulturen i dagsläget inte
är tillåtande gällande att medarbetarsamtal får ta tid. Vissa chefer diskuterar att
det finns svårigheter med att prioritera tid för det årliga medarbetarsamtalet vilket
kan bero på att högre chefer förmedlar att fokus bör vara på produktion. Därmed
kan resonemang föras att fokus glider iväg från det faktum att medarbetaren
behöver engageras och motiveras för att kunna leverera till organisationen, något
som Bolman och Deal (2015) lyfter. Enligt cheferna är det årliga
medarbetarsamtalet, kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback källor till
motivation och bristen på dessa kan i sin tur påverka medarbetarens produktivitet.
Detta ligger i linje med det Bolman och Deal (2015) nämner gällande att
medarbetarens intressen bör tas tillvara på för att organisationen ska nå framgång.
Vidare är cheferna medvetna om deras skyldighet att genomföra
medarbetarsamtalet, men menar att ledningen bör föregå med gott exempel, vilket
Ronthy (2004) nämner. Ovan resonemang visar på att Industriföretaget har en
viktig roll för medarbetarsamtalets funktion inom organisationen. Det bör skapas
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en mer accepterad kultur och medarbetarsamtal bör prioriteras högre inom
organisationen för att både medarbetaren, chefen och organisationen ska få ett
utbyte av det.
Vissa av cheferna önskar kunna arbeta mer med medarbetaren i form av
kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback men lyfter att kulturen inom
Industriföretaget inte accepterar att det tar tid. Likt det Wall Berséus (1999)
beskriver om att investera tid i medarbetaren innebär att investera i
organisationen, så diskuterar cheferna att de vill kunna avsätta och sanktionera
mer tid till medarbetaren och att detta ska tillåtas vara en del av chefens
arbetsuppgifter. Denna sanktionerade tid skulle ingå i chefens arbetsuppgifter och
ligga utöver det årliga medarbetarsamtalet. En fråga som väcks utifrån detta
resonemang är om det skulle kunna bli en startpunkt för en mer accepterande
organisationskultur för medarbetarsamtal, om Industriföretaget skulle införa
sanktionerad tid för arbetet med medarbetarsamtal. Detta skulle i sin tur kunna
göra medarbetarsamtalet till en större framgångsfaktor inom Industriföretaget.
Vid diskussioner om medarbetarsamtalets syfte har samtliga chefer egna idéer och
tankar om dess syfte men kan inte beskriva vad Industriföretaget menar att syftet
är. Det finns därmed ingen sammanhängande bild av syftet bland cheferna vilket
kan påverka varför medarbetarsamtalen genomförs på olika sätt inom
organisationen. Cheferna anser att det är viktigt att Industriföretaget förmedlar
syftet bättre för att chefen och medarbetaren ska veta vad de arbetar mot. Att
endast förmedla arbetssätt och inte syftet för medarbetarsamtal, vilket många
chefer upplever att Industriföretaget gör, kan bidra till det Frick och Norberg
(2012) nämner som okunskap om varför medarbetarsamtalet ska genomföras. Det
som cheferna nämner väcker tanken på att det kan leda till att många chefer endast
genomför samtalen för att alla andra gör det och för att ledningen har bestämt att
de ska genomföras. I linje med ovanstående diskussion diskuterar Wilkinson och
Redman (2013) och cheferna att den okunskap om syftet som finns bland cheferna
ofta kan leda till det som Wall Berséus (1999) förklarar som ett gap mellan
organisationens riktlinjer och hur medarbetarsamtal praktiseras inom
Industriföretaget. En del chefer betonar att de endast ser medarbetarsamtal som
en arbetsuppgift att genomföra och att de har svårt att se helheten och dess syfte.
För att undvika detta trycker Ronthy (2004) och Wall Berséus (1999) på vikten
av att tydligt kommunicera syftet med medarbetarsamtalet till alla medlemmar
inom organisationen och att alla parter förstår varför medarbetarsamtalet
genomförs. I linje med detta anser cheferna att det borde vara mer fokus på att
förmedla syftet med medarbetarsamtalet till medarbetaren. Cheferna anser att
medarbetaren borde få mer information, både från cheferna själva, men också från
HR-avdelningen om vad de kan få ut av medarbetarsamtalet. Många chefer
upplever att medarbetaren inte är införstådd i vad samtalet kan bidra med och att
det är lågt intresse hos medarbetaren för samtalet. Cheferna lyfter att de med
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ledningens hjälp vill kunna förmedla ett tydligt syfte till medarbetaren för att öka
deras förståelse för medarbetarsamtal vilket Ronthy (2004) menar kan öka
medarbetarens motivation och prestation. Cheferna vill uppnå det som Elg (2010)
och Ekberg (2010) beskriver som ett givande ömsesidigt utbyte för båda parterna
vad gäller mål, samarbete, utvärdering och utveckling.
En diskussion kan föras gällande vikten att förmedla syftet med medarbetarsamtal
till medarbetaren för att medarbetaren ska förstå vad medarbetarsamtalet kan
bidra med. Detta kan bidra med att medarbetaren känner mer ansvar i processen
för medarbetarsamtal och att det därmed blir mer likt det som cheferna nämner
som medarbetarens samtal. Det borde vara ett organisatoriskt fokus att öka
intresset för medarbetarsamtal hos medarbetaren för att få medarbetaren själv att
ta mer initiativ i samtalet. Detta argumenterar cheferna för vilket går i linje med
Roberts (2002) och Elg (2010) resonemang gällande att ökat deltagande bland
medarbetarna kommer gynna både medarbetaren, chefen och organisationen. Att
medarbetaren får möjlighet till större makt och ansvar är enligt Bolman och Deal
(2015) en central betydelse för motivationen. Enligt Roberts (2002) kan det ökade
bidraget från medarbetarens sida leda till att relationen mellan chef och
medarbetare utvecklas. Om medarbetaren fick ett ännu större ansvar över
processen skulle det kunna leda till att medarbetaren känner mer motivation till
att genomföra samtalen och mer motivation i arbetslivet.

5.2 Metoddiskussion
5.2.1 Metodologiska utgångpunkter och forskningsdesign
Utgångspunkten i studien är att studera hur människor uppfattar deras egen
verklighet vilket grundar sig i fenomenologin. Med en fenomenologisk
utgångspunkt är varje persons individuella sociala verklighet unik. Det innebär att
det finns flera varianter och tolkningar av den sociala verkligheten. Inom
fenomenologin är tolkningar accepterat men det är viktigt att belysa vad dessa
tolkningar kan ha för påverkan på studiens resultat. En medvetenhet finns att
resultatet kan ha påverkats av uppsatsparets egna tolkningar och att
intervjupersonernas svar kan ha blivit förvrängda. Det hade varit att föredra att
göra en avstämning med intervjupersonerna gällande om resultatet som
presenterats stämmer överens med vad intervjupersonerna förmedlat. I
förlängningen kunde detta varit av vikt då andra personer kommer läsa studien
och i sin tur göra egna tolkningar. Intervjupersonerna har inte bekräftat studiens
resultat på grund av den rådande tidsramen, men kontrollfrågor har ställts under
intervjuerna för att säkerställa att det som förmedlats av intervjupersonerna
uppfattats på rätt sätt.
Valet att göra en kvalitativ studie grundar sig i viljan att studera chefernas
arbetssätt för medarbetarsamtal, arbetssättens påverkan på medarbetarens
motivation och om det finns kompletterande arbetssätt som kan vara mer lämpade
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för att påverka medarbetarens motivation. Att genomföra en kvantitativ studie
istället för kvalitativ hade inte uppfyllt studiens syfte i och med att
undersökningen inte utvärderade ett visst antal redan fastställda arbetssätt.
Däremot studeras chefernas unika uppfattning om medarbetarsamtal för att
generera en djupare förståelse vilket går i linje med ett kvalitativt angreppssätt.
Innan studien påbörjades fanns det en vetskap om att motivation var en del av
Industriföretagets syfte med medarbetarsamtalet. Intervjuguiden är därmed delvis
utformad för att studera hur medarbetarsamtalet kan bidra till att motivera
medarbetaren. Detta har bidragit till att en diskussion förts inom uppsatsparet
gällande om studien har deduktiva inslag och om studien testar hur väl
medarbetarsamtalet bidrar till motivation istället för att öppet undersöka vad
medarbetarsamtalet tillför individen. Diskussionen har landat i att det är en
induktiv studie men med inslag av deduktion vilket är vanligt förekommande i
många studier.
5.2.2 Litteraturundersökning
Den litteraturundersökning som gjorts har till viss mån begränsats av uppsatsens
riktlinjer och tidsram. Önskvärt hade varit att genomföra en mer omfattande studie
under en längre tidsperiod för att skapa större förståelse för medarbetarsamtalets
funktion på Industriföretaget och dess påverkan på medarbetarens motivation.
Den litteratur och tidigare forskning som har presenterats i studien har relevans
för studiens syfte. En medvetenhet finns dock att all relevant litteratur utifrån
studiens syfte inte har presenterats i studien. Detta kan ha resulterat i att vissa
aspekter gällande medarbetarsamtal och dess koppling till medarbetarens
motivation inte har presenterats. Vidare har teorier och litteratur som är direkt
kopplade till medarbetarsamtalets motiverande påverkan varit svårt att finna. Det
har varit svårt att finna relevant litteratur inom området eftersom de motiverande
inslagen inom medarbetarsamtalet främst anses vara ett medel för att uppnå
prestation hos medarbetaren. Detta har medfört svårigheter att ge
rekommendationer till Industriföretaget gällande vilka arbetssätt de borde arbeta
med för att motivera medarbetaren.
5.2.3 Urval
Det målinriktade urvalet gjordes i samråd med Industriföretaget vilket resulterade
i att åtta chefer med personalansvar valdes ut. Grundtanken var att genomföra fyra
intervjuer med chefer som ansvarar över produktionsarbetare och fyra chefer som
ansvarar över tjänstemän. Anledningen till detta grundade sig i intresset att
cheferna kunde bidra med olika infallsvinklar om hur medarbetarsamtalet
fungerar i praktiken. Önskvärt hade varit att studera skillnader mellan de två
grupper av chefer, men då urvalet resulterade i tre chefer med ansvar över
produktionsarbetare och fem chefer med ansvar över tjänstemän, togs beslutet att
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hantera cheferna som en gemensam grupp istället för att studera skillnader. Att
studera samtliga chefer som en gemensam grupp har medfört möjligheten att på
ett mer generellt plan ge förslag till Industriföretaget hur de kan utveckla sina
arbetssätt för medarbetarsamtal. Att behandla cheferna som en gemensam grupp
har dock medfört en del svårigheter vid framställning av resultatet då cheferna
arbetar med flertalet diversifierade arbetssätt för medarbetarsamtal.
5.2.4 Intervjuguide
Intervjuguiden har påverkats av den information som uppsatsparet fick tilldelad
av Industriföretaget vid start av samarbetet. Industriföretaget förmedlade tidigt i
arbetet att en del av syftet med medarbetarsamtalet är att påverka medarbetarens
motivation. Detta har inneburit att Industriföretagets syfte med
medarbetarsamtalet har påverkat intervjuguidens utformning och att ett antal
frågor därmed är relaterade till motivation. Vidare har intervjuguiden påverkats
av de idéer och tankar som de två oberoende personerna som läste igenom
intervjuguiden hade. Detta har varit till stor hjälp vid utformningen av
intervjuguiden för att säkerställa att frågorna uppfattas på rätt sätt av
intervjupersonerna.
Intervjuguiden är utformad efter studiens tre frågeställningar för att garantera att
samtliga frågeställningar blir besvarade. De frågor som rör den första
frågeställningen har ett specifikt fokus på hur Industriföretaget arbetar med
medarbetarsamtal idag. Vidare finns frågor gällande de nuvarande arbetssättens
påverkan på medarbetarens motivation för att generera svar på frågeställning två.
För att besvara frågeställning tre finns frågor för att uppmuntra intervjupersonerna
att diskutera vad det finns för arbetssätt som kan vara mer lämpade för att påverka
medarbetarens motivation. Dessa frågor innehåller begreppet kompletterande för
att bredda intervjupersonernas tankesätt och fundera över arbetssätt för
medarbetarsamtal som de inte arbetar med idag som skulle kunna påverka
medarbetarens motivation. Dock lyfte cheferna inga andra arbetssätt än de som
cheferna arbetar med idag utan istället tryckte cheferna på vikten av att utveckla
Industriföretagets nuvarande arbetssätt för medarbetarsamtal. Svaren resulterade
i att frågeställning tre omformulerades för att fokusera mer på utveckling av
arbetssätt för medarbetarsamtal än komplettering som grundfrågeställningen
fokuserade på.
Det finns en medvetenhet att det är cheferna som blir frågade vad som motiverar
medarbetaren och inte medarbetaren själv. Detta innebär att det blir en chansning
från chefens sida hur olika arbetssätt för medarbetarsamtal påverkar
medarbetarens motivation. Det hade därmed varit att föredra att fråga
medarbetarna om vilka arbetssätt för medarbetarsamtal som upplevs vara
motiverande. Dock har chefernas kunskap och uppfattning om medarbetarsamtal
varit viktig för att kunna besvara studiens frågeställningar.
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5.2.5 Undersökningens genomförande
Intervjuerna planerades att genomföras i en tyst lokal på Industriföretagets HRavdelning. Det visade sig dock vid första intervjutillfället att det pågick en
ombyggnation intill den förbokade lokalen vilket medförde att det under några
intervjuer uppstod störande ljud. Ljudet från ombyggnationen pågick under några
sekunder och kan ha påverkat intervjupersonernas koncentration och det som
förmedlades. Även ljudinspelningen påverkades av ombyggnationen vilket
medförde att det stundtals var svårt att utifrån ljudinspelningarna höra vad
intervjupersonen sade. Det finns en medvetenhet gällande det berörda problemet
och att det kan ha påverkat transkriberingen och studiens resultat. En annan
diskussion kan föras vardera intervjupersonernas medvetenhet om att intervjuerna
spelades in kan ha påverkat deras svar. Att intervjuerna spelats in kan ha påverkat
deras vilja att vara öppna och ärliga vilket därmed kan ha påverkat studiens
resultat.
5.2.6 Bearbetning och analys av data
Vid bearbetning och analys av data är det viktigt att vara medveten om vilken
analysmetod som ska genomföras innan datainsamlingen påbörjas för att
garantera att genererad data går att analysera (Yin, 2007). Den metod som tidigt
valdes för analys av data var meningskoncentrering. Vid bearbetning och analys
av data har Kvale och Brinkmans (2014) steg för meningskoncentrering
efterföljts. Dock gjordes summeringar av intervjupersonernas uttalanden och våra
tolkningar av dessa i samma steg. Anledningen till detta grundar sig i att
uppsatsparet hade av en stor förståelse för den data som genererats vilket innebar
att det kändes mer naturligt och tidseffektivt att genomföra summeringar och
tolkningar samtidigt istället för att göra det separat.
Intervjupersonernas svar var innehållsrika vilket resulterade i att det var relativt
enkelt att summera och tematisera det som varit av störst relevans för studien.
Under analysprocessen framkom det att en del data som intervjupersonerna lyfte
om medarbetarsamtal inte kunde komma att användas i resultatet då den inte
direkt besvarade studiens frågeställningar. Dock har denna data, trots att den inte
använts i studiens resultat, varit av betydelse för att förstå processen kring
medarbetarsamtal. Vidare finns inget citat från intervjuperson 4 representerat i
studiens resultat vilket grundar sig i att andra citat har styrkt resultatet i större
utsträckning.
5.2.7 Kvalitetsvärdering och etiska överväganden
Några av studiens kvalitetsaspekter och etiska överväganden har varit av extra
relevans för studien och kommer därmed problematiseras. Gällande studiens
trovärdighet hade det varit önskvärt att låta intervjupersonerna läsa igenom och
bekräfta studiens resultat. Detta var tyvärr inte möjligt att genomföra på grund av
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studiens tidsram. Istället ställdes kontrollfrågor till intervjupersonerna för att
säkerställa att intervjuarna hade uppfattat informationen på rätt sätt. Det hade varit
önskvärt att ställa fler kontrollfrågor än vad som gjordes under intervjuerna.
Anledningen till att fler kontrollfrågor inte har ställts har att göra med en vilja att
inte påverka intervjupersonernas svar och styra dem i viss riktning. Det hade även
varit önskvärt att kontakta intervjupersonerna och be dem läsa igenom
transkriberingarna och resultatet för att få bekräftat att informationen stämmer.
Vidare kan överförbarheten i studien diskuteras. Studien är en form av fallstudie
vilket innebär svårigheter att överföra resultatet till andra kontexter. Kvalitativa
studier är generellt svårare att överföra till andra kontexter då de enligt Bryman
(2008) ofta innefattar djupa beskrivningar och fokuserar på det kontextuellt olika.
För att kunna generera hög överförbarhet måste det finnas täta beskrivningar av
de detaljer som ingår i en kultur (Bryman, 2008). I studiens metodavsnitt finns
tydliga beskrivningar av tillvägagångssättet vilket ökar möjligheten att utföra en
liknande studie i en annan kontext. Däremot finns ett fåtal beskrivningar om
Industriföretaget och intervjupersonerna i och med att de valt att vara anonyma.
Detta innebär en svårighet att överföra resultatet till en annan kontext eller att
återupprepa studien då studien baseras på en kontext som är relativt okänd. Dock
kan andra organisationer inspireras av det som studien presenterar. Studien kan
därmed bidra med ny kunskap och nya infallsvinklar för andra organisationer än
Industriföretaget.
Gällande möjligheten att styrka och konfirmera står objektivitet i fokus.
Tolkningar av data har gjorts vilket kan ha medfört att uppsatsparets egna
värderingar påverkat studiens genererade resultat. I och med den medvetenheten
att värderingar och tidigare erfarenhet kan påverka studien har detta funnits i
åtanke under studiens gång och varit under kontinuerlig diskussion i uppsatsparet.
Avslutningsvis kan konfidentialitetskravet diskuteras. Konfidentialitetskravet har
till viss del påverkat vilka delar som presenterats i resultatet. Vissa uttalanden har
innefattat organisationens namn, avdelning och annan specifik information som
kunnat hänvisas tillbaka till specifika intervjupersoner. Dessa uttalanden har
därmed antingen anonymiserats eller tagits bort för att säkerställa att
konfidentialitetskravet efterföljs. Hade organisationen och intervjupersonerna
inte behövts anonymiseras hade en annan form av diskussion kunnat träda i kraft
utifrån bland annat de avdelningar som cheferna arbetar på samt antalet
medarbetare som cheferna ansvarar för.

5.3 Slutsats
Studien visar på att det är vanligt att olika arbetssätt för medarbetarsamtal
praktiseras inom organisationer. Ett årligt medarbetarsamtal genomförs ofta men
även kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback är vanligt förekommande
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utöver det årliga medarbetarsamtalet. Att det förekommer olika arbetssätt för
medarbetarsamtal kan grunda sig i det som cheferna inom Industriföretaget lyfter
gällande att medarbetarsamtal prioriteras olika inom organisationer och att det
inte alltid finns tillräckligt med tid för att genomföra medarbetarsamtal.
För att medarbetarsamtal ska bli en större framgångsfaktor i organisationer är det
viktigt att det prioriteras högre och att syftet med medarbetarsamtalet tydligare
förmedlas både till chefer och medarbetare. Det är även av stor vikt att
organisationer förmedlar vikten av att varje medarbetare tillägnas avsatt tid för
medarbetarsamtal. Organisationer bör arbeta med att tydligt kommunicera
riktlinjer för hur chefer bör arbeta både med medarbetarsamtal, uppföljningar och
daglig feedback vilket kan bidra till en större enhetlighet i chefernas arbetssätt. I
linje med detta bör syftet med medarbetarsamtal i större utsträckning förmedlas
till samtliga medlemmar för att de arbetssätt som förespråkas ska få större
genomslagskraft inom organisationer.
Ett årligt medarbetarsamtal anses i viss mån vara motiverande men anses främst
vara ett medel för att identifiera vad som motiverar medarbetaren. Istället
förespråkas kontinuerliga uppföljningar och daglig feedback som mer
motiverande arbetssätt. Genom att arbeta med kontinuerliga uppföljningar och
förmedla daglig feedback blir chefen mer närvarande och synlig i arbetet vilket i
sig innebär ökad motivation hos medarbetaren. Det kan vara en förde för
organisationer att i större utsträckning förespråka uppföljningar och daglig
feedback eftersom det anses vara mer motiverande än ett årligt medarbetarsamtal.
Vidare är det viktigt att belysa att motivation inte innefattar samma faktorer för
alla medarbetare. Därmed bör det finnas en förståelse inom organisationer att
olika arbetssätt för medarbetarsamtal kan vara mer eller mindre motiverande för
olika medarbetare och att det kan behövas göra en anpassning utefter
medarbetarnas behov. Det är viktigt att cheferna förstår sitt ansvar gällande att
identifiera vad medarbetaren motiveras av för att kunna skapa rätt förutsättningar
för varje enskild medarbetare.
Det årliga medarbetarsamtalet tillsammans med kontinuerliga uppföljningar och
daglig feedback, anses vara bra arbetssätt för att påverka medarbetarens
motivation. För att medarbetarsamtal ska påverka medarbetarens motivation är
det viktigt att organisationer tar ansvar för att medarbetarsamtal ska prioriteras
mer bland samtliga medlemmar inom en organisation. För att cheferna ska känna
att de kan prioritera tid på medarbetaren och medarbetarsamtal är det av stor vikt
att organisationen och den kultur som råder accepterar att medarbetarsamtal är en
tidskrävande process. I grunden är det återigen syftet som måste förmedlas tydligt
till cheferna. Detta för att cheferna i sin tur ska kunna informera medarbetaren om
varför medarbetarsamtal praktiseras och vad det kan tillföra alla parter. Först när
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alla parter förstår syftet med samtalen, prioriterar det och tar sitt ansvar för
processen kan det bli en större framgångsfaktor inom organisationer.
5.3.1 Förslag till framtida forskning
Studien fokuserar på hur medarbetarsamtal kan motivera medarbetaren och hur
de nuvarande arbetssätten påverkar medarbetarens motivation. Studien tar
utgångspunkt i chefernas uppfattning gällande de arbetssätt som anses ha störst
påverkan på medarbetarens motivation. Det kan därmed vara intressant att
fortsätta studera medarbetarens uppfattning om medarbetarsamtal och vilka
arbetssätt som medarbetaren anser är mest lämpade för att öka medarbetarens
motivation. Ett förslag till framtida forskning är därmed att genomföra en studie
där medarbetarens uppfattning om medarbetarsamtal studeras och hur det
påverkar deras motivation. Det vore även intressant att studera medarbetarens
uppfattning gällande hur stor påverkan chefens ledarskapsförmåga har på
medarbetarsamtalets förmåga att påverka medarbetarens motivation. Ett förslag
på fortsatt forskning är därmed att studera chefernas ledarskapsförmåga och hur
medarbetaren anser att chefen genom medarbetarsamtalet kan motivera.
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BILAGA 1
MAILUTSKICK TILL INTERVJUPERSONER
Hej,
Vi hördes av tidigare under dagen gällande ditt deltagande i en studie om
medarbetarsamtal på din organisation. Vi är mycket tacksamma att du ställer upp
och delar i vår studie. Ytterligare information om studien och intervjun finner du
nedan.
Denna intervju är en del av en studie om medarbetarsamtal på din organisation.
Syftet med studien är att studera organisationens nuvarande arbetssätt för
medarbetarsamtal samt identifiera förbättringsområden och bidra med nya
tillvägagångsätt och idéer för utförandet av medarbetarsamtal. Dessa hoppas vi
kunna påverka medarbetarens motivation.
Vi vill lyfta att din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt
deltagande. Intervjun kommer att ta ca 60–90 minuter. Intervjun kommer att
spelas in och transkriberas för analys. All information vi samlar in kommer att
behandlas konfidentiellt och du kommer vara anonym. Materialet kommer endast
användas i forskningsändamål och kommer raderas när studien är slutförd.
Datum för intervju: XX
Tid: XX
Plats: Tyst rum på HR avdelningen
Kontaktuppgifter
Victoria Donderer
Vicdo639@student.liu.se
0738431141
Jenny Bengtsson
Jenbe107@student.liu.se
0739261527
Med vänliga hälsningar
Victoria Donderer och Jenny Bengtsson
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BILAGA 2
INTERVJUGUIDE
INFORMATION OM STUDIEN
Inledningsvis vill vi fråga om det är okej att vi spelar in intervjun?
Denna intervju är en del av en studie om medarbetarsamtal på din organisation.
Syftet med studien är att studera organisationens nuvarande arbetssätt för
medarbetarsamtal samt identifiera förbättringsområden och bidra med nya
tillvägagångsätt och
idéer
för
utförandet
av medarbetarsamtal.
Dessa
hoppas
vi
kunna
påverka
medarbetarens
motivation.
Det är jag som kommer att hålla i dagens intervju men vi båda kommer vara här
under hela intervjun och vara delaktiga för att kunna svara på frågor som du har.
Vi kommer båda att flika in med frågor om det är något specifikt som vi undrar
under intervjuns gång.
Vi vill även lyfta att din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta
ditt deltagande. Intervjun kommer att ta ca 60–90 minuter. Intervjun kommer att
spelas in och transkriberas för analys. All information vi samlar in kommer att
behandlas konfidentiellt och du kommer vara anonym. Materialet kommer endast
användas i studiens forskningsändamål och kommer raderas när studien är
slutförd. Låter det okej?
BAKGRUNDSFRÅGOR OM INDIVIDEN
Vi kommer inleda intervju med ett antal bakgrundsfrågor om dig och ditt arbete
på organisationen.
1.
2.
3.
4.
5.

Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat på Industriföretaget?
Kan du berätta om din nuvarande befattning?
Är du chef över produktionspersonal eller administrativ personal?
Hur många medarbetare har du ansvar för?

MEDARBETARSAMTALETS UTFORMNING
Följande frågor berör hur du genomför dina medarbetarsamtal idag samt din
uppfattning om hur samtalen fungerar i praktiken.
6. Berätta hur du arbetar med medarbetarsamtal idag?
o Kan du beskriva innehållet i samtalen?
o Vad anser du är syftet med medarbetarsamtalet?
7. Hur många medarbetarsamtal har du med samma medarbetare under
ett år?
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o Hur kommer det sig?
o Behövs fler/färre samtalstillfällen per medarbetare? Utveckla
o HR vill att cheferna ska genomföra 4 samtal per år med en
medarbetare, vad tänker du kring detta? Utveckla
o Genomför du andra samtal? Vad för samtal? Utveckla
8. Hur lång tid tar det att genomföra samtalen med en medarbetare?
o Tar ett samtal mer/mindre tid än du önskar? Utveckla
o Upplever du att det behövs mer/mindre tid?
9. När på året brukar du genomföra samtalen?
o Hur kommer det sig?
o Känner du till HR-hjulet?
o Hur är samtalen relaterade till HR-hjulet? Utveckla
10. Det finns en mall som kan användas vid samtalen. Kan du berätta om
den?
o Hur arbetar du med den?
o Varför använder du mallen/varför inte?
o Anser du att mallen borde beröra andra områden som inte berörs
idag? Bör något tas bort?
o Du nämnde tidigare att du utför X samtal per år med samma
medarbetare, används mallen vid varje samtal?
11.Dokumenterar du det som framkommer under samtalen?
o Varför/Varför inte?
o Hur dokumenterar du detta?
o Var dokumenterar du detta?
12.Gör du en uppföljning med medarbetaren efter ett samtal?
o Planerar du in uppföljningsmöten med medarbetaren? Flera/ett?
o Har du kontinuerlig feedback med medarbetaren?
o Rapporterar du informationen till någon?
13.Har du fått utbildning i hur du ska arbeta med medarbetarsamtal?
o Vilken information fick du genom utbildningen?
o Har du fått information om vad som är syftet med samtalen?
o Upplever du att du saknar någon information eller kunskaper om
hur medarbetarsamtal bör genomföras?
14.Hur uppfattar du att medarbetarsamtalet fungerar i praktiken? När du
besvarar denna fråga vill vi att du fokuserar på hela processen för
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medarbetarsamtal, från förberedelser till genomförandet och
uppföljning.
o Vad uppfattar du som positivt med processen för samtalen?
Utveckla
o Vad uppfattar du som negativt med processen för samtalen?
Utveckla
o Hur kan processen för samtalen förbättras?
MEDARBETARSAMTALETS PÅVERKAN PÅ MEDARBETARENS
MOTIVATION
Följande frågor handlar om hur medarbetarsamtalet påverkar medarbetarens
motivation.
15.Vad tror du att samtalen generellt sätt bidrar med?
o Vad anser du att samtalen tillför medarbetaren? Utveckla
o Anser du att samtalen bidrar till att motivera medarbetarna på
arbetet?
o Hur bidrar samtalen till detta?
o Varför/varför inte?
16.Har du några andra samtal med medarbetarna som du tror motiverar
dem på arbetet?
o Varför har du dessa samtal?
o Hur motiverar detta medarbetarna?
17.Kan fler/färre samtal under ett år med en medarbetare påverka
medarbetarens motivation?
o Varför/Varför inte?
o På vilket sätt?
KOMPLETTERANDE ARBETSSÄTT FÖR MEDARBETARSAMTAL
En del av syftet med Industriföretagets medarbetarsamtal är att motivera
medarbetarna. Följande frågor handlar om det finns andra samtal istället för
medarbetarsamtal som kan påverka medarbetarens motivation.
18.Om du tänker på processen (förberedelser, genomförande och
uppföljning) för medarbetarsamtal, tror du att det kan finnas andra
samtal som kan komplettera processen för att motivera medarbetarna?
o Hur kan detta motivera medarbetaren?
o Om ni inte skulle arbeta med årliga medarbetarsamtal som ni gör
idag, har du förslag på hur medarbetarsamtal (eller samtal) kan
utföras för att motivera medarbetarna?
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o Vad anser du att samtal bör innehålla för att motivera
medarbetarna? Utveckla
o Hur skulle processen kunna bli bättre för att motivera
medarbetarna?
o Har du erfarenhet av att arbeta med andra metoder?
19.Hur skulle medarbetarsamtal kunna bli en större framgångsfaktor inom
organisationen i syfte att motivera medarbetarna?
o På vilket sätt?
o Vilka metoder?
o Mer kontinuerligt? Mer sällan?
o Andra tankar?
20.Om du tänker på de samtal och medarbetarsamtal som du har med din
chef, hur motiverar dessa dig?
o Vad gör din chef som motiverar dig?
o Vad i medarbetarsamtalet skulle kunna göras annorlunda för att
motivera mer?
21.Finns det något ytterligare som du vill tillägga?
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