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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Målsamtal – Faktorer som skapar engagemang hos medarbetare 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Kateryna Semonenko och Thomas Holmberg 

 

Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmsson 

 

Datum: 2019 - juni 

 

 

Syfte: Tidigare vetenskapliga arbeten indikerar att det behövs mer forskning kring 

målsamtal och vilka faktorer som kan skapa engagemang. Studiens syfte är att få en 

förståelse för vilka konkreta faktorer en ledare kan använda sig av för att påverka 

målsamtal och skapa engagemang hos medarbetare. 

 

Metod: Denna studie utgår ifrån socialkonstruktivismen och hermeneutiskt perspektiv 

där vi har gjort en kvalitativ studie och använt oss av abduktiv ansats för att skapa 

förståelse för undersökningsområdet. Den teoretiska referensramen är uppbyggd på 

tidigare forskning samt litteratur och empiri samlades in från tio semistrukturerade 

intervjuer. Teoretisk referensram och empiri har sedan använts för att analysera data och 

ta fram studiens bidrag. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet identifierar sju konkreta faktorer som kan skapa 

engagemang genom målsamtal. Dessa konkreta faktorer har direkt och indirekt 

påverkan på engagemang. Konkreta faktorer som har direkt påverkan kan på egen hand 

skapa engagemang hos medarbetare medan konkreta faktorer som har indirekt påverkan 

har begränsad förmåga att skapa engagemang. 

 

Examensarbetets bidrag: I vår studie har vi fördjupat oss inom sju konkreta faktorer; 

tid, plats, frekvens, tydlig struktur, tydliga mål, antal medarbetare per ledare och 

förberedelser. I studien synliggörs hur dessa konkreta faktorer kan påverka 

medarbetarens engagemang i ett målsamtal. Dessa konkreta faktorer har även jämförts 

med varandra för att bedöma vilka konkreta faktorer som direkt eller indirekt påverkan 

på skapandet av engagemang genom målsamtal. Studien bidrar även med en förståelse 

för sambandet mellan begreppen engagemang, feedback, ledare och målsamtal. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle behövas mer djupgående forskning kring de 

faktorer vi har identifierat för att få en ännu bättre förståelse för hur de skapar 

engagemang genom målsamtal. Vi bedömer att det kan utföras djupare forskning ifall 

det finns ytterligare faktorer som kan skapa engagemang genom målsamtal. Vi anser att 

det skulle vara fördelaktigt ifall vidare forskning hade skapat ett tillvägagångssätt som 

kan mäta engagemang genom målsamtal för att kunna bedöma skapandet av 

engagemang. 

 

Nyckelord: Engagemang, Målsamtal, Feedback, Ledare, Konkreta faktorer 
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Aim: Previous research indicates that there is a need for further research concerning 

performance appraisal and factors that can create engagement. The purpose of this study 

is to obtain an understanding for which concrete factors a leader can use to effect 

performance appraisal and create employee engagement. 

 

Method: This study is based on social constructivism and hermeneutic perspective 

where we have done a qualitative study and used abductive approach to create an 

understanding for the research area. Theoretical frame is built on the previous research 

and literature. The empirical data was collected from ten semi-structured interviews. 

Theoretical frame and the empirical data have then been used to analyze data and 

produce the study's contribution. 

 

Result & Conclusions: The result identifies seven concrete factors that can create 

engagement through performance appraisal. These concrete factors have direct and 

indirect impact on engagement. Concrete factors that have direct impact can on their 

own create employee engagement while concrete factors with indirect impact have 

limited ability to create engagement. 

 

Contribution of the thesis: We have in our study immersed ourselves into seven 

factors; time, place, frequency, clear structure, clear goals, number of employees per 

leader and preparation. In this study we explain how the factors can create engagement 

through performance appraisal. These concrete factors have been compared with each 

other to assess which factors have direct or indirect impact on the creation of 

engagement through performance appraisal. The study also leaves an understanding of 

the connection between the concepts engagement, feedback, leader and performance 

appraisal. 

 

Suggestions for future research: There is a need for more in-depth research based on 

the factors we have identified to obtain a further understanding on how these factors 

create engagement through performance appraisal. More research would be needed, 

including additional factors that could create engagement, as there are a greater variety 

of factors that can create engagement through performance appraisal. We believe that it 

would be beneficial if further research had created an approach that could measure 

engagement through performance appraisal in order to assess the creation of 

engagement. 
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1 Inledning 

 

Denna studie inleds med en bakgrund som omfattar engagemang och målsamtal. 

Därefter framförs vår problematisering som till slut leder fram till studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
 

Jacobsen och Thorsvik (2009) resonerar kring varför det har blivit viktigt för företag 

med anställdas motivation och engagemang. Jacobsen och Thorsvik (2009) anser att 

fokus på motiverade och engagerade medarbetare har ökat i samband med stigande 

konkurrens och förändrade arbetsuppgifter. Detta har lett till att organisationerna börjat 

förstå att medarbetare är en viktig tillgång och att ett företags framgång är beroende av 

personalens kompetens, engagemang och erfarenhet. Många organisationer har därför 

insett hur betydelsefullt det är att motivera och engagera sina anställda (Jacobsen & 

Thorsvik, 2009). 

 

När ökat engagemang hos medarbetaren blev ett aktuellt ämne växte efterfrågan för en 

metod som kunde hantera denna faktor (Jacobsen & Thorsvik, 2009). Olika verktyg 

som ledare kunde använda för att stimulera engagemang blev viktigt. Ett av dessa 

verktyg är målsamtal. Målsamtal används idag systematiskt av de flesta större företag 

för att stärka förhållandet mellan företaget och dess anställda. Förutsättningen för att ett 

målsamtal skall bli lyckat och skapa engagemang hos medarbetaren krävs det en 

förståelse för sambandet mellan engagemang och målsamtal (Jacobsen & Thorsvik, 

2009). 

 

Utifrån ovanstående bakgrund har vi valt att vidare diskutera betydelsen av 

medarbetarnas engagemang för företaget och hur det går att skapa engagemang hos de 

anställda genom målsamtal. 

 

1.2 Problematisering 

 

Forskarnas intresse och nyfikenhet för medarbetarnas engagemang har ökat de senaste 

åren (Bakker & Schaufeli, 2008). Oftare än någonsin tidigare finns det tankegångar om 

att anställda kan göra en kritisk skillnad, som leder till framgång för företag (Bakker & 
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Schaufeli, 2008). McBain (2007) menar att medarbetarnas engagemang har blivit en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Inverkan av humankapital i organisationer börjar kopplas 

till andra HR (human resources) aspekter, som medarbetarnas tillfredsställelse, 

engagemang, motivation och deras prestationer som i sin tur påverkas av olika faktorer. 

(McBain, 2007). Detta har lett till ett erkännande att människors känslor har inflytande 

på arbetslivet och bevisas genom en ökad mängd forskning (McBain, 2007). Det verkar 

som att anställdas engagemang gör skillnad på individ-, lag- och organisationsnivå 

(McBain, 2007). Anitha (2014) antyder att genom att fokusera på den sociala delen och 

skapa en gemenskap, så främjas engagemang, vilket har fördelar för både medarbetare 

och arbetsgivare. 

 

Bedarkar och Pandita (2014) definierar de tre viktigaste nyckelfaktorerna som påverkar 

engagemang i organisationer. En av dessa nyckelfaktorer är ledaren och dennes 

förmågor (Bedarkar & Pandita, 2014). Bedarkar och Pandita (2014) menar att det finns 

en korrelation mellan ledare och engagemang. Engelbrecht, Heine och Mahembe (2017) 

är inne på samma spår och anser att det finns ett samband mellan ledarens egenskaper; 

integritet, moral, förtroende och engagemang hos medarbetarna. Ledaren är en av de 

viktigaste faktorerna som bör beaktas, särskilt när det gäller att bidra till engagemang på 

arbetsplatsen (Engelbrecht et al., 2017). Ledaren har förmågan att kunna påverka och ta 

beslut utifrån förutsättningar och tillgångar. Med andra ord har ledare en betydelsefull 

roll vid skapandet av engagemang hos medarbetare (Bedarkar och Pandita, 2014). En 

ledare kan med hjälp av feedback skapa goda relationer, vilket leder till engagerade 

medarbetare och förbättrade förhållanden på arbetsplatsen (Gunnarsson, 2009).  

 

Øiestad (2005) anser att företag bör arbeta kontinuerligt med feedback och se det som 

en viktig del i sin verksamhet. Feedback har en positiv påverkan på medarbetare och 

stimulerar självförtroendet vilket är ett fundament för engagemang på arbetsplatsen. Det 

finns ett stort antal forskningsstudier som visar att feedback har positiva effekter och det 

anses vara en viktig del i arbetet med engagemang (Øiestad, 2005). I grund och botten 

handlar feedback om att reflektera och att kommunicera med varandra på en arbetsplats 

(Capotondi, 2007). Capotondi (2007) ser feedback som ett viktigt och utvecklande 

verktyg ur både ett medarbetar- och ledarperspektiv som resulterar i att medarbetarna 

får en ökad förståelse för verksamheten. Feedback är ett viktigt kommunikationsverktyg 
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som har olika former till exempel kritik, beröm, återkoppling. En av de viktigaste 

delarna av feedback, enligt Capotondi (2007), är målsamtal.  

 

Thurston och McNall (2010) menar att målsamtal är ett ledningsverktyg som utvecklats 

och används i organisationer där syftet varierar från formulering av mål till genomgång 

av utvecklingsbehov. Målsamtal kan vara ett viktigt praktiskt verktyg som kan användas 

för att öka medarbetarnas engagemang och främja deras utveckling, förutsatt att de 

anställda uppfattar sina prestationsbedömningar som exakta och rättvisa (Thurston & 

McNall, 2010). Målsamtal är ett verktyg som utgår ifrån målsättning och kan benämnas 

vara en strukturerad form av feedback (Capotondi, 2007). Målsamtalet tillämpas för att 

kontrollera och utveckla förhållandet mellan företag, ledare, medarbetare och 

arbetsuppgifter. Ledaren använder målsamtalet för att kunna identifiera brister och 

prestationer hos sig själv, runt om på arbetsplatsen samt medarbetare. Detta leder i sin 

tur till förbättrad prestationsförmåga, vilket ökar engagemang hos medarbetare 

(Capotondi, 2007). 

 

Farris, Van Aken, Letens, Chearksul och Coleman (2011) menar att det behövs flera 

undersökningar om målsamtal för att förbättra förståelsen för målsamtalsprocessen, dess 

påverkan på medarbetare samt organisation och vilka faktorer som har påverkan på 

målsamtal. Huvuduppdraget är att hjälpa ledare att förbättra processen och i slutändan 

kunna påverka i avsedd riktning (Farris et. al., 2011). I studien kommer Farris et. al. 

(2011) fram till att det finns faktorer som har inflytande på målsamtal. Dessa faktorer 

kan underlätta målsamtalsprocessen och bidra till att målsamtal blir lyckat. Faktorerna 

är dock alldeles för ”generella” som till exempel ”behavioral factors”. Det finns därför 

ett behov av undersökningar som omfattar andra, mer ”konkreta” faktorer (Farris et. al., 

2011). 

 

Farris et al. (2011) presenterar en del generella faktorer som kan påverka målsamtalet 

men påpekar att det behövs en fördjupad förståelse för målsamtal och konkreta faktorer 

som kan skapa engagemang genom målsamtal. Utifrån Farris et al. (2011) studie 

identifieras det ett forskningsgap kring forskning angående faktorer som har inflytande 

på målsamtal mellan ledare och medarbetare. En fördjupad förståelse kring dessa 

faktorer, hur de påverkar målsamtal och samtidigt förser med engagemang skulle kunna 

fylla gapet. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet är att öka förståelsen för vilka konkreta faktorer en ledare kan använda sig av för 

att skapa engagemang hos medarbetare genom målsamtal. 

 

1.4 Frågeställningar 
 

- Vilka konkreta faktorer skapar engagemang hos medarbetare genom målsamtal? 

 

- Har de konkreta faktorerna direkt eller indirekt påverkan på engagemang hos 

medarbetare? 
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2 Metod 

 

Metodkapitlet inleds med övergripande metodval kring den vetenskapliga 

referensramen som undersökningen är baserad på. Sedan följs det av den kunskapssyn 

och forskningsansats som vi har valt för att uppnå syftet. Därpå beskriver vi hur vi 

förhåller oss till de olika kvalitetskriterierna. Utöver detta skildrar vi hur vi arbetade 

med källkritik, litteraturinsamling, kvalitativ studie, intervjuguide, urval, datainsamling 

samt bearbetade empiriskt material. I detta avsnitt finns även en schematisk modell av 

det tillvägagångssättet som vi har använt vid undersökningsprocessen för att besvara 

vårt syfte. 

 

2.1 Vetenskapsteoretisk referensram 

 

2.1.1 Verklighetsuppfattning 

 

Vårt syfte är att skapa förståelse för vilka konkreta faktorer en ledare kan använda sig 

av för att påverka målsamtal och skapa engagemang hos medarbetare. Vår avsikt med 

studien är att förstå den sociala verkligheten och vi bedömde därför att det var bra att 

förhålla sig till en verklighetssyn som förknippas med socialkonstruktivismen. 

Socialkonstruktivismen är en ontologisk ståndpunkt som behandlar en uppfattning om 

den verklighet som blir objekt för undersökningar (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

Verklighetsuppfattningen och åsikter om vilka faktorer som skapar engagemang genom 

målsamtal och vilka av dem som är avgörande, varierade hos respondenterna. Denna 

variation är på grund av tidigare upplevelser och erfarenheter. Dessa erfarenheter och 

upplevelser motsvarar socialkonstruktivismen enligt Bryman och Bell (2017). 

 

I organisationer förekommer interaktion och kommunikation mellan människor på olika 

sätt (Wenneberg, 2001). I denna studie studerade vi kommunikation mellan ledare och 

medarbetare som skedde via målsamtal samt vilka faktorer som kunde påverka denna 

kommunikation. Utifrån socialkonstruktivismen såg vi detta som ett sätt att kunna 

studera människors interaktion och kommunikation med varandra, vilket kunde ses som 

verklighet för de intervjuade personerna. Enligt Wenneberg (2001) kan människors 

uppfattningar och beteende inte förklaras enbart med logik utan även den sociala 

interaktionen som sker mellan människor bör beaktas. Ett fenomen som går att betrakta 
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eller uppleva i verkligheten är ett resultat av kommunikationsprocesser i det samhälle 

individen befinner sig i (Wennberg, 2001). Även Burr (1995) menar att det är i de 

dagliga sociala mötena med människor som vår kunskap utformas. Människors 

interaktion och kommunikation med varandra kan på så sätt skapa en verklighet och 

uppfattning. Denna verklighet och uppfattning hade stor betydelse för vår studie, då vi 

ville förstå hur verktyg som målsamtal används i den sociala interaktionen och hur det 

kan påverka engagemang på arbetsplatsen. 

 

2.1.2 Kunskapssyn 

 

Syftet i vår studie är att få en förståelse för hur ledare kan skapa engagemang med hjälp 

av målsamtal och vilka konkreta faktorer som bidrar till att målsamtalet blir lyckat. 

Således är vår uppfattning att hermeneutiken är det synsätt som överensstämmer med 

vår studie. Detta eftersom att Sohlberg och Sohlberg (2013) menar att det 

hermeneutiska synsättet har en inriktning på tolkning och förståelse. 

Vi fann att det var viktigt att kunna förstå människor, deras handlande och vad som 

påverkade deras handlande vilket överensstämmer med den hermeneutiska traditionen. 

Vi strävade efter att förstå och tolka, valde vi att förhålla oss till den hermeneutiska 

forskningstraditionen. Bryman och Bell (2017) beskriver hermeneutiken utifrån ett 

tolkningsperspektiv där det är viktigt att få en förståelse för människors beteende, vilket 

stämde överens med vårt syfte. Likaså Sohlberg och Sohlberg (2013) har samma åsikt 

angående forskning, som omfattar mänskligt beteende. 

 

2.1.3 Forskningsansats 

 

I vår studie bestämde vi oss för att förhålla oss till en abduktiv forskningsansats. 

Abduktiv ansats beskrivs av Alvehus (2013) som en växelverkan mellan teori och 

empiri vid kunskapssökande. Vi beslutade oss för att skapa vår kunskap genom en 

växelverkan mellan teori och empiri för att lyckas uppnå vårt studiesyfte. Utifrån 

Bryman och Bell (2017) jämställdes abduktiv ansats med den hermeneutiska 

traditionen. Därför valde vi att förhålla oss till den hermeneutiska traditionen som vi 

nämnde tidigare. Vi ansåg därför att det var logiskt att även vi förhöll oss till den 

abduktiva forskningsansatsen. Vi ansåg att vi behövde börja med att skapa oss en 

allmän förståelse och djupare kunskap för området som vi hade för avsikt att undersöka 

och detta kunde vi göra genom att tolka tidigare forskning. Således kunde kunskaperna 
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grunda sig i tidigare forskning men även genom respondenter, som skulle bidra med 

sina svar och åsikter om engagemang, målsamtal samt faktorer som har inflytande på 

dem.  

 

Vårt val av abduktiv ansats reflekterades framför allt i framtagningen av nya begrepp 

och redogörelser men även genom att vi fick ta bort gamla begrepp och redogörelser. 

Detta resulterade i att vi behövde formulera om både syftet och teoriavsnittet ett antal 

gånger under undersökningsprocessen. Empirin skapades genom att vi formulerade 

intervjufrågor utifrån vår teoretiska referensram. Vid uppkomsten av nya väsentliga 

uppgifter under intervjuerna kompletterade vi den teoretiska referensramen med 

relevant information. Följaktligen uppstod en växelverkan mellan empiri och teori i vårt 

kunskapssökande. På så sätt arbetade vi med teoretisk och empirisk del fortlöpande 

innan vi började arbeta med studiens analysavsnitt.    

 

Ytterligare en anledning till att vi inspirerades av den abduktiva ansatsen var att det 

möjliggjorde en kontinuerlig kunskapsökning samt skapade en process som både var 

fortlöpande och genomförbar. Detta gav oss möjligheten att kunna acceptera 

respondenternas subjektiva åsikter och vi kunde därmed gå vidare med undersökningen 

fastän bevis för deras åsikter fattades. Enligt Gold, Walton, Cureton & Anderson (2011) 

är detta acceptabelt inom abduktion och subjektiva påstående förhindrar inte 

undersökningen från att ta nästa steg utan kan snarare användas som en grund vid 

utformningen av teorier. Vi såg därmed styrkan inom abduktivt tänkande och såg det 

som ett starkt argument för oss. 

 

2.2 Tillvägagångsätt 

 

Vår studie beskrevs med hjälp av följande modell (Figur 1). I figur 1 belyses de metoder 

som användes och hur de förknippades med teoretisk referensram och empiri som 

resulterade i analys och slutligen bidrag. 
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Figur 1: Modell omfattande tillvägagångssätt (Egenkonstruerad) 

 

Vi valde att studera engagemang och målsamtal utifrån vårt intresse som vi framförde i 

bakgrunden (1.1). Utifrån bakgrunden påbörjade vi vår litteraturinsamling (2.2.2) och 

valde att granska källorna genom källkritik (2.2.1). Litteraturinsamlingen (2.2.2) ledde 

fram till vår problematisering (1.2) som resulterade i framtagningen av syfte (1.3).  

Syftet (1.3) låg som grund till samtliga delar i uppsatsen och användes som 

grundläggande beståndsdel när vi skulle sammanställa information från tidigare 

forskning (3. Teoretisk referensram). Med hjälp av den teoretiska referensramen kunde 

vi formulera en intervjuguide (2.2.4) som användes vid datainsamlingen (2.2.6) och vi 

kunde bestämma urvalet (2.2.5) för studien. Vår teorisyntes grundar sig på den 

teoretiska referensramen och intervjuerna för att kunna skapa ett ramverk som kunde 

illustrera de faktorer som ansågs vara viktigast utifrån det empiriska materialet och 

tidigare forskning. 

 

Med hänsyn till litteraturinsamlingen beslutade vi oss för att göra en kvalitativ studie 

(2.2.3). Vi ansåg att denna studie var mest passande till vårt syfte, nämligen att skapa en 

förståelse. Vårt empiriska material införskaffades genom datainsamling (2.2.6) och 
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omfattade information från intervjuer. Vi valde att bearbeta vårt empiriska material 

(2.2.7) utifrån ett kvalitativt tillvägagångssätt för att den skulle passa ihop med studiens 

syfte. Detta tillvägagångssätt användes vid framställningen av empiri (4.) och 

analysering av det empiriska materialet. 

 

Empiri (4.) och teoretisk referensram (3.) användes sedan för att framställa analysen (5.) 

som innehöll en jämförelse mellan dessa två kapitel utifrån våra egna tolkningar och 

uppfattningar. Empiri, teoretisk referensram och analys (5.) har granskats utifrån 

kvalitetskriterier (2.2.8). Vår analys utgick ifrån den teorisyntes som vi hade skapat men 

även jämförelsen mellan vilka delar som skiljde sig mellan kapitlen. Efter att ha 

genomfört vår analys (5.) lyfte vi fram våra slutsatser i kapitlet bidrag (6.) Bidrag (6.) 

innefattade vårt utlåtande angående besvarande av syfte, teoretiskt bidrag, praktiskt 

bidrag och proposition till fortsatt forskning. Frågeställningarna (1.4) skapades i 

efterhand för att kunna tydliggöra vad vi hade undersökt i vår studie. Den information 

och sammanställning som vi kom fram till gick in mer djupgående på faktorer och deras 

direkta samt indirekta påverkan på skapandet av engagemang genom målsamtal. Vi 

tyckte det var viktigt att lyfta fram att faktorerna hade större och mindre påverkan på 

skapandet av engagemang. Därav bestämde vi oss för att utforma frågeställningar som 

kunde påvisa vad vi hade hittat. 

 

2.2.1 Källkritik 

 

I vår studie var vi källkritiska mot de källor vi hittade och använde oss av, för att kunna 

öka tillförlitligheten av vår studie. Enligt Leth och Thurén (2000) handlar källkritik om 

att kunna urskilja det som är teori och det som är förmodan vilket vi arbetade aktivt 

med. Källkritik används som ett verktyg för att värdera autenticitet enligt Thurén 

(2007), vilket är anledningen till varför vi tyckte att detta verktyg var passande för vår 

studie. 

  

Det är viktigt att kunna avgöra vilken typ av information som framförs (Thurén, 2007). 

Thurén (2007) delar upp det i tre kategorier, fakta, förklaringar och åsikter. Det är 

viktigt att kunna urskilja dessa tre för att kunna vara källkritisk och för att kunna 

urskilja detta försökte vi att bedöma ifall informationen som vi införskaffat oss var 

objektiv. En vinklad artikel var oftast av åsiktsart vilket bedöms som otillförlitlig 
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(Thurén, 2007). Vi bestämde oss för att kunna skilja mellan fakta och förklaringar, 

vilket gjorde att vi behövde tänka mer kritisk. Vi behövde ha i åtanke och bedöma ifall 

forskaren kunde anses vara trovärdig, om han eller hon tillhörde ett tillförlitligt lärosäte 

och ifall slutsatserna kunde anses vara logiska. Vi valde att utgå ifrån de traditionella 

källkritiska kriterierna som är tid, beroende, äkthet och tendens. Vi kommer att förklara 

hur vi förhöll oss till dessa under följande avsnitt. 

 

När det gällde tidskriteriet kontrollerade vi när källorna var skrivna. Vi strävade efter att 

välja källor som var högst 10 år gamla eftersom vi ansåg att ifall de var äldre än det 

skulle de anses vara föråldrade. Leth och Thurén (2000) hävdar att informationen som 

inte har blivit reviderad kan leda till att informationen förbli mindre pålitligt och därmed 

bli ålderdomlig samt falsk. En del undantag gjordes på källor som var äldre men som vi 

ansåg vara faktabaserade och inte innehöll några väsentliga fel.  

  

Vid en bedömning av kriteriet beroende, anser Leth och Thurén (2000) att det är viktigt 

att försöka använda sig av primärkällor. Dessa är källor som anses vara av ursprunglig 

karaktär och har inte förändrats eller behandlas i en betydande omfattning. De här 

källorna anses ofta vara trovärdiga eftersom de har blivit citerade av många och 

betraktas vara faktabaserade. (Leth & Thurén, 2000) När vi letade efter artiklar strävade 

vi efter att hitta dessa typer av artiklar för att stärka vår studies trovärdighet. 

  

En bedömning av äkthet är enligt Leth och Thurén (2000) viktig vid en granskning av 

källorna för att kontrollera att de faktiskt stämmer. Detta kan stärkas genom att till 

exempel använda sig av primärkällor som beskrevs i föregående stycke. Utifrån detta 

använde vi oss av databaser som bedömdes vara trovärdiga och artiklar som var ”peer 

reviewed” vilket tillförde ytterligare pålitlighet. Vi kontrollerade anseendet hos 

författarna och förlag för att öka äktheten som även detta beskrevs i tidigare stycke. 

  

Det sista kriteriet tendensen kontrollerar att uppfattningen av den information som har 

införskaffats inte är felaktig och överensstämmer med verkligheten (Leth & Thurén, 

2000). Det betyder att information inte ska påverkas av åsikter och ska utgå ifrån 

objektivitet snarare än subjektivitet. Vi upplevde att detta kunde uppnås genom att 

kriteriet ansågs vara äkta. Vi bedömde även att ifall informationen gynnade en av 

parterna på något sätt kunde den bedömas vara subjektiv. En direkt bedömning av 
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tendens ansåg vi hade flera svårigheter eftersom det var svårt att urskilja mellan någons 

omdöme och fakta. 

 

2.2.2 Litteraturinsamling 

 

I vår studie valde vi att försöka tolka litteratur och vetenskapliga artiklar för att skapa en 

förståelse inom vårt ämnesområde. Vi ville få en bättre förståelse för hur konkreta 

faktorer kan påverka skapandet av engagemang genom målsamtal. När vi skulle studera 

de konkreta faktorerna utgick vi främst från vetenskapliga artiklar och litteratur för att 

kunna skapa oss ett teoretiskt underlag. Vi ville ta reda på vilka konkreta faktorer som 

tas upp i tidigare forskning, hur stor påverkan de hade, hur de fungerade i praktiken och 

vilken betydelse de hade i sammanhanget. Vi ville med hjälp av denna information 

skapa en förståelse som i slutändan skulle hjälpa oss till ett besvarande av syftet. 

  

Vi påbörjade litteratursamlingen i början av forskningsförloppet vilket Bryman och Bell 

(2017) menar är fördelaktigt. Samtidigt är det viktigt att få en förståelse för tidigare 

forskning. Vi ansåg att denna grund hjälpte oss att framställa vår problematisering som 

även hjälpte oss att hitta vårt forskningsgap. Utifrån forskningsgapet skapade vi vårt 

syfte. Litteratursamlingen användes även som underlag till den teoretiska 

referensramen. 

 

När vi letade efter vetenskapliga artiklar använde vi oss av databaserna Emerald Insight, 

Scopus och Jstor. Efter att ha hittat en mängd olika källor och information insåg vi att 

det var för stor mängd vilket gjorde att vi var tvungna att minska mängden genom att 

avgränsa informationen för att kunna välja artiklar och litteratur som var tillämplig för 

vårt arbete. Ryen (2004) beskriver att minskningen av information är en del av 

analyseringsfasen inom kvalitativ forskning och det är viktigt att avgränsa sig för att 

inte ta med oväsentlig information. Data behöver kategoriseras för att i slutändan kunna 

analyseras (Ryen, 2004). Vi valde därför att kategorisera vetenskapliga artiklar och 

litteratur utifrån de konkreta begreppen vi valt, därefter härleda information från efter 

varje begrepp. 

 

För att avgränsa artiklarna till vår studie använde vi oss av nyckelbegrepp. De 

nyckelbegrepp som vi använde oss av var ledarskap, engagemang, målsamtal och 
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engagerade medarbetare där vi satte ihop begreppen i olika konstellationer. Vid 

sökningen använde vi oss av begreppen på både engelska och svenska för att hitta en 

större mängd av artiklar. När vi letade efter teori valde vi att gå in mer djupgående på 

faktorer kring målsamtal som neutral plats, tydlig struktur, tydliga mål, förberedelser, 

tid, antal medarbetare och frekvens för att kunna få en bättre förståelse för dessa 

begrepp. Utöver vetenskapliga artiklar använde vi oss av litteratur för att skriva olika 

stycken i problematiseringen, metodavsnittet och den teoretiska referensramen. 

 

2.2.3 Kvalitativ studie 

 

I vår studie skaffade vi oss förståelse för bakomliggande faktorer som påverkar 

målsamtal och i sin tur medarbetarnas engagemang. Enligt Parker (2012) är den 

kvalitativa metoden den bästa metoden när forskaren syftar på att nå förståelse för olika 

fenomen. Vi har nämnt tidigare att studien har ett hermeneutiskt synsätt med sociala 

tolkningar i centrum. Parker (2012) förklarar att den kvalitativa forskningen grundar sig 

på antagandet om att forskningen baseras på uppfattningar och tolkningar. Med 

utgångspunkt från dessa antaganden såg vi ett tydligt samband mellan hermeneutiskt 

sätt och kvalitativ forskning. Detta är anledningen till att vi valde den kvalitativa 

metoden för att besvara vårt syfte. 

 

I studien eftersträvade vi att nå förståelse för hur respondenterna uppfattade olika 

faktorer, det vill säga hur ledare och medarbetare upplever målsamtal och dess påverkan 

på engagemang. Syftet var att beskriva detta genom tolkningar av respondenternas 

erfarenheter och upplevelser. Denna metod beskrivs av Bryman och Bell (2017) som 

kvalitativ och dennes kunskapsteoretisk ståndpunkt beskrivs som tolkningsinriktad. 

 

Den kvalitativa metoden presenteras av Parker (2012) som den fördelaktiga metoden 

inom ekonomi och verksamhetsstyrning. Det finns dock en del kritik mot den 

kvalitativa forskningen, såsom subjektivitet (Bryman & Bell, 2017). Vi var medvetna 

om denna kritik, som följaktligen skulle påverka kvalitén på vårt arbete, men vi 

bedömde utifrån studiens syfte, att de fördelarna övervägde nackdelarna med denna 

forskningsstrategi. Vi försökte ta till oss av Bryman och Bells (2017) kritik genom att 

sträva efter att vara objektiva vid bearbetning av såväl teoretisk referensram samt 

empiriskt material. 
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2.2.4 Intervjuguide 

 

Innan vi utformade intervjuguiden hade vi förberett oss noggrant genom att vara pålästa 

inom undersökningsområdet. På så sätt skapade vi oss ett förhållandevis brett underlag 

inför arbetet med formuleringen av intervjufrågorna och formulerade frågor utifrån vår 

teoretiska referensram. Vi införskaffade oss tillräckligt med kunskap inom ämnet och 

använde de rubriker som vi hade i teorikapitlet som blev teman till de frågor vi ställde. 

Att vara pålästa inom undersökningsområdet och skaffa ett underlag för att sedan kunna 

använda den befintliga informationen på ett propert sätt vid utformandet av 

intervjuguiden beskrivs som en viktig del i undersökningsprocessen (Bryman & Bell, 

2017). Frågorna anpassades för att de skulle ge information som ansågs vara av 

betydelse för att nå studiens syfte, något som Bryman och Bell (2017) poängterar är 

väsentligt. Vid utformning av guiden försökte vi formulera frågor som rymde en viss 

flexibilitet, vilket nämns av Bryman och Bell (2017) som avgörande för 

intervjuprocessen.  

 

Vår intervjuguide bestod av inledande frågor där respondenten fick presentera sig, 

berätta om sin position på företaget och vilka arbetsuppgifter denne hade. På detta sätt 

försökte vi leda till en mer öppen dialog mellan respondenterna och oss, något som vi 

betraktade som viktigt. Därefter fokuserade vi på de temafrågor som vi hade för att få 

information om hur de intervjuade upplevde faktorer som påverkade målsamtal och 

skapade engagemang. Frågor som ”Hur kan målsamtal bidra till att utveckla 

engagemang” och ”Vad anser du är det viktigaste med målsamtalet” är exempel på 

temafrågor och finns nedanför i bilaga 2. Valet av temafrågor baserades på att vi skulle 

kunna koppla samman studiens teori och empiri till analysen.  

 

2.2.5 Urval 

 

Vi valde att inrikta oss på företag som aktivt arbetade med engagemang och använde 

målsamtal som styrverktyg när vi skulle välja våra respondenter. Utifrån detta ansåg vi 

att det var viktigt att identifiera företag som både arbetade med målsamtal och 

engagemang. Vi hade svårigheter att hitta företag som utpräglat arbetade med 

engagemang eftersom det inte fanns något specifikt sätt att söka efter sådana företag. Vi 

var tvungna att utgå från rekommendationer från kollegor och kontakter för att hitta 
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dessa företag. Vårt val av respondenter blev således ledare och medarbetare på företag 

som arbetade med både målsamtal och engagemang.  

 

Vi bedömde att vi använde oss av en blandning av målstyrturval och snöbollsurval. Vi 

hade från början valt att göra ett målstyrt urval där vi försökte hitta företag där kriteriet 

var att de arbetade med både målsamtal och engagemang. Målstyrturval är enligt 

Bryman och Bell (2017) ett urval som grundar sig på att välja ut ett par villkor som 

används som underlag vid besvarande av forskningsfrågor men villkoren kan ändras 

under forskningsperioden. Vi ansåg dock att vi även hade ett snöbollsurval eftersom 

vårt målstyrda urval lede till att vi hade fått flera intervjuer från de utvalda företagen. 

Bryman och Bell (2017) ansåg att snöbollsurval uppstår efter att den inledande 

kontakten med det första urvalet ledde till ytterligare intervjuer med andra personer, 

vilket gjorde att vi därför hävdade att vårt urval hade koppling till både målstyrturval 

och snöbollsurval. 

 

Vid ett bestämmande av urvalets storlek valde vi att avgränsa det till 10 intervjuer vilket 

ansågs var ett balanserat antal som enligt Bryman och Bell (2017) är viktigt. Ett för stort 

urval leder till en svårighet att fördjupa sig, medan ett för litet urval leder till att det 

förekommer svårigheter att åstadkomma data och teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 

2017). Enligt Ryen (2004) är det upp till forskaren att bedöma vad som anses vara ett 

lämpligt antal och hävdar även att en kvalitativ studie omfattar ett mindre urval av 

respondenter vilket vi ansåg överensstämde med vårt urval. 

 

Vi valde att begränsa vårt urval av intervjuer genom att försöka att enbart göra 

personliga intervjuer som Bryman och Bell (2017) beskriver som intervjuer som sker 

”ansikte mot ansikte.’’ Bryman och Bell (2017) anser att det är fördelaktigt att ha 

personliga intervjuer eftersom det går att observera av andra faktorer som kroppsspråk, 

rörelsemönster och andra tecken som inte kan iakttas vid andra intervjutyper som 

telefonsamtal. Vi ansåg att det var viktigt att vi var kontinuerliga och att vårt urval blev 

konsekvent. En blandning av intervjutyper innebär en reduktion av överförbarhet samt 

reliabilitet (Bryman & Bell, 2017). I slutändan visade det sig att vi inte hade 

möjligheten att enbart utföra personliga intervjuer vilket innebar att vi utförde två 

intervjuer via telefonsamtal som Bryman och Bell (2017) ansåg skulle undvikas.  
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2.2.6 Datainsamling 

 

Vi valde att utföra intervjuer för att samla data. Vårt mål var att försöka få en 

uppfattning om hur våra respondenter såg på målsamtal som styrverktyg, vilka faktorer 

målsamtal påverkades av samt vilka effekter dessa hade på medarbetarnas engagemang. 

Bryman och Bell (2017) förklarar att kvalitativa intervjuer kan variera och beror på hur 

forskaren väljer att gripa sig an intervjuerna. Vi valde därför att genomföra 

semistrukturerade intervjuer som enligt Lundahl och Skärvad (1999) passar bra för 

kvalitativa undersökningar. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att de tar mer 

hänsyn till en bredare fördelning av svar, kroppsspråk och relationer i jämförelse med 

exempelvis en enkät (Bryman & Bell, 2017). Med tanke på att vi ville ge utrymme för 

respondenterna att tala fritt och själva beskriva deras uppfattningar samt upplevelser för 

att kunna få fram viktiga fakta som kunde bidra till att syftet med studien uppnåddes, 

bedömde vi att semistrukturerade intervjuer var det mest fördelaktiga sättet för oss. 

 

Under samtliga intervjuer utgick vi ifrån vår intervjuguide som innehöll viktiga frågor 

för denna undersökning. Vi var även aktiva genom att ställa följdfrågor under 

intervjuerna för att undvika ”Ja” och ” nej” svar. Vi kunde utifrån detta få utförligare 

svar, skapa en öppen dialog med respondenterna och få intervjuerna att likna vanliga 

samtal som enligt Bryman och Bell (2017) skapar en ”öppen och naturlig” stämning. 

 

Inför intervjuerna ansåg vi att det var viktigt att vara noggrant förberedda. På så sätt 

hade vi skapat oss tillräckligt med kunskap inom ämnet för att sedan kunna använda den 

befintliga informationen på ett propert sätt vilket Bryman och Bell (2017) beskriver som 

viktigt. Vi ville även respektera de som vi intervjuade, vilket vi ansåg att vi kunde göra 

genom att vara förberedda och kunna svara på eventuella frågor som respondenterna 

hade. Förberedelserna visade även för respondenterna att vi tog det på allvar vilket 

gjorde att de var mer villiga att besvara frågorna. 

 

Vi ville ha personliga möten eftersom Bryman och Bell (2017) anser att dessa är 

fördelaktiga genom att få detaljerade och ingående svar. Vi valde därför att kontakta alla 

respondenter via telefon eller e-mail för att boka våra intervjutillfällen. När vi 

kontaktade respondenterna förklarade vi syftet med studien och gav en kortfattad 
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beskrivning av vårt arbete. Samtliga intervjuer genomfördes via telefonsamtal och 

personliga möten.  

 

Vi frågade efter respondentens samtycke gällande inspelning av intervjun som Ryen 

(2004) anser är en etisk princip och en viktig detalj vid utförandet av intervjuer. Vi ville 

lägga mer tid på att få en bättre förståelse utifrån deras svar för att sedan kunna tolka 

intervjumaterialet i efterhand. På så vis kunde vi undvika misstolkningar och framställa 

en tydligare uppfattning av den sociala verkligheten som respondenten återgav. Vi 

kunde därigenom framställa respondenternas åsikter på ett rättvisande sätt. Vi fick 

respondenternas godkännande att spela in intervjuerna. Alla intervjuer spelades in och 

anteckningar gjordes som komplement. Varje intervju inleddes med att vi förklarade 

syftet med undersökningen och intervjun varade mellan 30-40 minuter. Efter varje 

intervju transkriberades materialet och sammanfattades till en löpande text. Detta gjorde 

för att kunna utföra bättre analyser, bearbeta informationen flera gånger och bemöta 

kritik mot tolkningar som kan anses vara subjektiva (Bryman & Bell, 2017). 

 

2.2.7 Bearbetning av empiriskt material 

 

Vid våra intervjutillfällen ansåg vi att det blev svårt att föra anteckningar och fokusera 

på intervjupersonen samtidigt. Vi ville inte hamna i problematiken där vi var tvungna 

att skapa egna konstruktioner av intervjun vilket kunde leda till en missvisande bild av 

respondentens åsikter. När vi skulle sammanställa intervjuer valde vi att transkribera 

dem. Detta gjordes för att kontrollera att vi hade rätt uppgifter. Transkriberingen gjorde 

det även lättare för oss att analysera vårt intervjumaterial. Det var en lång process men 

den var nödvändig för att kunna analysera data vilket Bryman & Bell (2017) menar 

uppstår under kvalitativa studier eftersom förekommande av storartad samling av data 

är en frekvent företeelse.  

 

Vid vår dataanalys reducerade vi mängden av insamlad data för att kunna hantera den. 

När vi skulle minska den samlade mängden var det viktigt att vi kunde ta tillvara på det 

som kunde vara lämpligt och väsentligt till vårt arbete. Ryen (2004) menar att det är 

enbart en liten del av intervjumaterial som kan anses vara passande och därför valde vi 

att kategorisera vår data utifrån faktorer och nyckelbegrepp som vi ansåg vara 

tillförlitliga och användbara. Faktorerna vi använde tog vi från vår teorisyntes där vi 
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hade med faktorerna; tydlig struktur, förberedelser, frekvens, tydliga mål, antal 

medarbetare, tid och plats. Detta gjordes för att lättare kunna jämföra den empiriska 

delen och den teoretiska referensramen samt identifiera olika kopplingar och skillnader 

mellan dem. Det blev en tydligare urskiljning när vi skulle analysera data eftersom det 

var uppdelat i olika kategorier. Bryman och Bell (2017) anser att denna typ av 

uppdelning kan leda till att begreppen kommer ur kontext eller splittras. Med hänsyn 

tagen till detta försökte vi att utgå ifrån ett helhetstänk för att undvika att kontexten blev 

feltolkad och missvisande. Vi använde detta och våra egna bedömningar som underlag 

när vi sammanställde vårt empiriska data. 

 

2.2.8 Kvalitetskriterier 

 

I vår studie valde vi att öka trovärdigheten genom Lincoln och Gubas (1985) 

kvalitetskriterier, som enligt Ryen (2004), ska kunna motsvara validiteten och 

reliabilitet inom kvantitativ forskning. Lincoln & Gubas (1985) kvalitetskriterier består 

av pålitlighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelse. Nedan redovisar vi hur vi 

förhåller oss till dessa kriterier i vår studie. 

 

Tillförlitlighet uppfylls genom att kontrollera att resultatet stämmer överens med 

verkligheten (Bryman & Bell, 2017). Vi valde att transkribera intervjuerna för att se till 

att informationen var korrekt och användbar. Vi ansåg att genom transkriberingen kunde 

vi säkerställa att vår uppfattning överensstämde med de inspelade materialet. Vi ville 

försäkra att ingen privat information eller felaktig information användes när vi 

sammanställde informationen vilket kan inträffa vid egna anteckningar. Vi utgick även 

från Ryen (2004) som menar att en fördjupad förståelse, som görs inom kvalitativa 

studier, leder till kausalitet och orsakssamband vilket skapar tillförlitlighet. Utifrån den 

införskaffade informationen försökte vi hitta dessa samband för att skapa tillförlitlighet. 

Vi ansåg att vi på så vis skaffade oss en omfattande och fördjupad förståelse där vi 

bedömde att vi uppnått tillförlitlighet genom kontroll, kausalitet och samband. 

 

I vår studie försökte vi göra detaljerade beskrivningar som omfattade tillräckligt med 

information för att studien skulle kunna tillämpas i andra sammanhang. Vi grundade 

vårt resonerande på Bryman och Bell (2017) som anser att för att kunna uppnå 

överförbarhet inom kvalitativa studier gäller det att göra fylliga beskrivningar vilket kan 
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användas som underlag vid framtida studier. Även Ryen (2004) menar att en fördjupad 

beskrivning ska bidra till överförbarheten. Detta hade vi i åtanke vid beskrivandet av 

empiri genom att utförligt beskriva respondenternas svar. 

 

Vi använde oss av externa personer för att granska vårt arbete som noggrant 

genomsökte vårt arbete för att kunna öka pålitligheten av studien. Vi hade kontakter 

som hjälpte oss med att granska språket i vår uppsats och vid våra handledningstillfällen 

använde vi oss av ytterligare utomstående parter som granskade vår studie beträffande 

innehållet i vårt arbete. Handledarna hjälpte oss att bearbeta och förbättra vår studie 

under arbetsgången vilket överensstämde med Ryen (2004) som menar att pålitlighet 

uppnås genom den bearbetning som görs av den information som införskaffats, 

tillvägagångssättet och sammanställningen. Vi redogjorde vår forskningsprocess för 

våra handledare, förklarade vårt tillvägagångssätt och beskrev varje del i processen mer 

noggrant. Pålitlighet uppnåddes genom noggrann genomsökning av studien och där det 

var fördelaktigt om en extern individ granskade arbetet samt bedömde kvalitén på 

tillvägagångssättet och studien (Bryman & Bell, 2017).  

 

Bekräftelse uppnås enligt Bryman och Bell (2017) genom att vara objektiv och att 

bedömningarna sker utifrån en neutral samt rättvisande utgångspunkt. Under 

arbetsprocessen försökte vi vara objektiva och neutrala när det gällde intervjuer samt 

sammanställandet av vårt resultat. Vi inriktade oss på att inte påverka respondenterna 

utan låta dem besvara frågorna utifrån deras perspektiv istället för att lägga in våra egna 

värderingar eller vinkla frågorna för att få ett specifikt svar. Vi fokuserade på att låta 

frågorna vara öppna för att kunna ge utrymme för frihet när frågorna besvarades men 

där relevansen till studien fortfarande framkom. Ryen (2004) menar att det gäller att 

även vara självkritisk över eget arbete och dess verkställande, vilket vi hade beaktat vid 

utförandet av studien. Under arbetsgången försökte vi att utesluta det subjektiva och 

fokuserat på att vara objektiva men vi hade förståelse för att det inte alltid går att helt 

exkludera ens egna bedömningar och uppfattningar. 
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3 Teoretisk referensram 

 

I vår teoretiska referensram kommer vi att sammanställa de begrepp som är viktiga för 

studien med utgångspunkt från tidigare forskning och litteratur. Detta avsnitt ämnar att 

skapa förståelse för vilka faktorer som kan skapa engagemang genom målsamtal. 

 

3.1 Teoristruktur 

 

Vi skapade en modell för att illustrera sambandet mellan begreppen som lyfts upp i 

problematiseringen och visualisera studiens syfte. Modellen användes som 

utgångspunkt vid bearbetning av teoretisk referensram och skapandet av teorisyntes.  

 

 

Figur 2: Modell av teori (Egenkonstruerad) 

 

3.2 Engagemang  

 

Engagemang kan definieras på en mängd olika sätt (Baumruk, 2006). Engagemang 

beskrivs av Baumuruk (2006) som människors delaktighet och stora intresse gentemot 

företaget vilket bidrar till att människor prestera bättre. Det är viktigt att medarbetarna 

är lojala mot företaget, har en vilja att vara kvar på företaget och gör mer än det 

nödvändiga för att företaget ska gå bra (Baumruk, 2006). Detta är inte enkelt i den 

moderna dynamiska arbetsmiljön (Arslan & Roudaki, 2019). Arslan och Roudaki 
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(2019) menar att individer vill ha möjlighet att synas, uppmärksammas och höras för att 

deras engagemang inte ska dämpas. Följaktligen betonas vikten av organisationens 

arbete med engagemang, där organisationen ska förena anställdas intresse med 

organisationens intresse (Arslan & Roudaki, 2019; Farris, 2011). Författarna poängterar 

att organisationen har en viktig roll i att leva upp till sina värderingar därför att de 

anställda ska få en högre benägenhet att engagera sig i sitt arbete. Den positiva 

uppfattningen som är riktad mot organisationen är av stor vikt för anställdas drivkraft 

och engagemang (Arslan & Roudaki, 2019; Dalal, Brummel, Baysinger & LeBreton, 

2012; Farris et al., 2011). 

 

Engagemang hos medarbetarna avspeglas framför allt i att de strävar efter att utöva mer 

än det som behövs och framförallt att de bryr sig om företaget (Mayo, 2016). För att 

uppnå detta krävs det att organisationen kan göra en identifikation av faktorer som 

skapar missnöje på arbetsplatsen. Dessa faktorer är beroende av personlig preferens 

vilket kan innebära att faktorerna som skapar missnöje skiljer sig åt från en individ till 

en annan (Mayo, 2016). Det är dock viktigt, påpekar Mayo (2016), med 

arbetstillfredsställelse och motivation på arbetsplatsen för att kunna uppnå ”äkta 

engagemang”.  

 

Baron (2012) anser att det finns tre kriterier som ska uppfyllas för att kunna identifiera 

engagemang. Dessa kriterier är motivation, arbetstillfredsställelse och effektivitet. Det 

krävs, att förutsättningar för att kunna åstadkomma dessa kriterier, finns tillgängliga. 

Författaren lägger störst vikt på att förstå vilka faktorer som påverkar dessa kriterier och 

beakta vilka som skapar engagemang för att kunna få en helhetsbild. Här har ledarna 

och organisationen en viktig roll i att identifiera dessa faktorer (Baron, 2012). 

Matthews, Stanley och Davidson (2018) håller med om att det är ledarnas uppgift att 

identifiera de ”mänskliga faktorerna” som har inverkan på medarbetares engagemang. 

Lyckas de hitta dessa faktorer, kommer de även att skapa goda förutsättningar för att 

kunna engagera personalen (Matthews et al., 2018). Engagerad personal är ”en form av 

bränsle som driver organisationen” och en kraft som leder till att företaget gör bättre 

resultat (Lather & Jain, 2015). 
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3.3 Ledare 

 

Baumruk (2006) menar att det är ledaren som har störst inverkan på medarbetares 

engagemang, vilket Mitonga- Monga (2018) instämmer i. Carter och Baghurst (2014) 

menar att en bra ledare förstår att de anställda är en av de största tillgångarna hos 

organisationen och har förmågan att skapa en unik organisationskultur där ledare och de 

anställda kan tillsammans uppnå organisationens mål. En bra ledare har kompetensen 

att kunna identifiera hur de ska skapa engagemang och kan förbättra det hos de anställda 

(Carter & Baghurst, 2014). Baron (2012) poängterar att en ledare bör kunna hjälpa 

medarbetare att utvecklas, ge dem tydliga direktiv för mål samt skapa förväntningar 

som tillför en vilja att engagera sig i sina arbetsuppgifter. Det är fördelaktigt om en 

ledare har kunskap inom mänskligt beteende (Baron, 2012). 

 

Baumruk (2006) anser att det finns tre viktiga punkter som ledare kan utgå ifrån när de 

vill förbättra engagemang. Baumruk (2006) menar att den första punkten omfattar 

vägledning och tydlighet. Det är viktigt för ledaren att berätta vilka karriärmöjligheter 

det finns för medarbetarna, vilken väg som ska tas för att uppnå en specifik position 

inom organisationen och vilka färdigheter som kan vara gynnsamma att ha i sitt register. 

Huvudsaken är att medarbetare får rätt vägledning för att uppleva att det finns 

möjligheter till avancemang vilket i sin tur leder till engagemang. Den andra punkten 

handlar om att ge beröm till medarbetare när de utfört ett bra arbete. Denna typ av 

respons har positiv inverkan på engagemang eftersom medarbetarna känner sig 

uppskattade. Den tredje punkten innefattar ansvarstagande vilket innebär att det finns 

förväntningar på medarbetarna där medarbetaren tillrättavisas ifall dessa krav inte 

uppfylls (Baumruk, 2006). 

 

Det som kan kritiskt påverka engagemang och förhållandet mellan en ledare och en 

anställd är kommunikation (Men, 2015). Milhem, Muda och Ahmed (2019) menar att 

en arbetsmiljö ska vara transparent och det ska finna en ärlig kommunikation där ledare 

behandlar medarbetare rättvist, uppmuntrar dem, visar empati för sina medarbetare och 

vidtar åtgärder. Det bidrar till förbättrad energi, entusiasm och engagemang hos 

medarbetarna (Men, 2015; Milhem, Muda & Ahmed, 2019). Likaså Baumruk (2006) 

anser att det är väsentligt med kommunikation mellan ledare och medarbetare.  

Baumruk (2006) menar att det bör finnas någon form av direkt kommunikation som 
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sker minst en gång i veckan för att avge information, ge feedback och diskutera 

kortsiktiga planer. Det är viktigt att kommunikationen är öppen och ärlig (Baumruk, 

2006). En öppen kommunikation och interaktion mellan ledare och medarbetare är 

några av de viktigaste drivkrafterna som engagerar anställda och leder till bra 

övergripande prestation inom företaget (Carter & Baghurst, 2014). 

 

3.4 Feedback 

 

Feedback är kommunikationen mellan ledare och medarbetare som leder till att samtal 

blir utvecklande (Capotondi, 2007). Feedback är ett betydelsefullt instrument i 

organisationer då den knyter an till människors beteende samt är ett sätt att få 

medarbetare och ledare att bli bekräftade, vilket även ger möjligheten att växa och 

utvecklas (Fiske, 2001; Hilmarsson, 1999; Øiestad, 2005). Med hjälp av en uppdelning 

där aktiv uppmuntran och stöd är på en sida och möjlighet att veta vad som behövs 

förbättras på andra sidan kan feedback vägleda utvecklingen hos både medarbetare och 

ledare (Lee, Idris & Tuckey, 2018). Den dagliga och kontinuerliga feedbacken är viktig 

då den ger utrymme för givande dialog samt kan skapa positiva förändringar i anställdas 

och ledares beteende (Gunnarsson, 2009; Hilmarsson, 1999).  

 

Capotondi (2007) menar att det finns två typer av feedback; negativ och positiv. Oavsett 

vilken form feedback tar, handlar den alltid om utveckling. Den positiva feedbacken 

riktas för att förstärka ett positivt beteende och den negativa används för att förändra 

negativt beteende (Capotondi, 2007). Det är alltid nyttigt med bra, genomtänkt och 

konstruktiv feedback menar Sias (2009) och förklarar att även negativ feedback har en 

positiv effekt om kritiken är konstruktiv. Sias (2009) betonar att genom konstruktiv 

kritik ökar chansen att mottagaren tar emot informationen till beaktande i motsats till 

den destruktiva kritiken. Medarbetares reaktion, vid negativ feedback, främjar positiv 

förändring hos medarbetaren. Båda formerna av feedback är viktiga för utvecklingen av 

både ledare och medarbetare (Sias, 2009).  

 

Tamera (2019) påstår att många människor föredrar att få feedback som är omedelbar 

och detaljerad eftersom de anser att den har bäst effekt när den ges precis efter 

händelsen. När feedback ges omedelbart och på rätt sätt skapar den engagemang 

(Tamera, 2019). Feedback leder till goda relationer mellan medarbetare och ledare 



 

23 

 

vilket bidrar till ökat engagemang på arbetsplatsen, medarbetares trivsel samt 

förbättrade prestationer (Gunnarsson, 2009). Den har även, enligt Øiestad (2005), 

positiva effekter på personalens självförtroende som är en av grunderna för 

engagemang.  

 

Feedback som genomförs på ett konstruktivt sätt bidrar positivt till både 

prestationsbaserad utveckling samt bättre relation mellan ledare och medarbetare (Sias, 

2009). Capotondi (2007) menar att konstruktiv feedback leder i sin tur till ett ömsesidigt 

förtroende mellan parterna. Detta är viktigt och medför att mottagaren blir bättre på att 

utföra sina arbetsuppgifter samt blir mer engagerad i dem. Författaren menar att 

feedback måste vara tydlig, konkret, nära i tiden, personlig samt inriktas på 

förändringar. Om ledare lyckas beakta dessa aspekter finns det goda möjligheter att öka 

medarbetarnas engagemang. Det innebär att ledare har en stor betydelse när det gäller 

arbetet med feedback och medarbetares engagemang (Capotondi, 2007).  

 

Sias (2009) anser att ledarens roll är en viktig faktor som påverkar hur feedback bemöts 

av mottagaren. Det är viktigt att ledaren har djupa kunskaper om organisationen samt 

medarbetarens ansvarsområde. Dessa förutsättningar bidrar till att feedback bemöts med 

respekt även om det är kritik eftersom ledaren upplevs av sin medarbetare som 

kompetent och kunnig (Sias, 2009). När medarbetare är tillfredsställda med feedbacken, 

som ges av ledaren, trivs de bättre med sina arbetsuppgifter och känner sig bekräftade 

(Jawahar, 2006).  

 

Sias (2009) poängterar att det är viktigt med feedback som ges av en ledare till sin 

medarbetare, men det är lika viktigt att ledare får höra feedback från sina medarbetare. 

Med andra ord bör feedback ges i båda riktningar. Ledare som får konstruktiv feedback 

har tendens att få större förtroende för sina medarbetare vilket skapar engagemang 

(Sias, 2009). Gunnarsson (2009) och Øiestad (2005) uppmärksammar att ledare ger 

feedback regelbundet till sina medarbetare men får vanligtvis inte tillbaka feedback. Det 

är fördelaktigt för både ledare och medarbetare att ha feedback eftersom båda har nytta 

av det och det leder till ett ömsesidigt förtroende (Øiestad, 2005).  

 

Enkelriktad feedback är något som bör undvikas (Gunnarsson, 2009). Gunnarsson 

(2009) anser att ledare har lika mycket behov av att höra feedback av sina medarbetare, 



 

24 

 

i synnerhet när det gäller feedback som handlar om åsikter och upplevelser på sitt 

ledarskap. Capotondi (2007) menar att det är viktigt för ledare att få feedback och 

reflektera över om ledarskapet överensstämmer med det som är eftersträvansvärd i 

företaget. Det finns på så sätt samma behov av feedback hos ledarna som hos 

medarbetarna (Capotondi, 2007). 

 

3.5 Målsamtal 

 

Capotondi (2007) finner att ett väl genomfört målsamtal bygger på korrekt hantering av 

feedback både ifrån ledaren och medarbetaren. Genom att använda sig av feedback på 

ett kreativt sätt där både negativa och positiva aspekter hanteras så säkerställer ledaren 

att det är en god kommunikation i organisationen. Ett bra sätt att tydliggöra detta är 

genom att arbeta strukturerat med feedback under ett målsamtal (Capotondi, 2007). 

 

Granberg (2003) beskriver att under de senaste åren har det skett ett antal förändringar i 

syftet med målsamtal. I början av 1990-talet var det främst planering av verksamheten 

som var i centrum men idag ligger istället fokus på personalen och deras utveckling. 

Utveckling av arbetsmarknaden, globalisering och den tekniska utvecklingen har haft 

stor inflytande på denna förändring (Granberg, 2003). 

 

Ett målsamtal kan ha olika syften beroende på vem eller vilka som genomför samtalet, 

deltagarnas behov och förutsättningar (Lindgren, 2001). Engqvist (1994) upplyser att 

målsamtalets viktigaste funktion är informationsutbyte och att det är ett styrverktyg som 

hjälper att skapa förståelse för verksamheten. Målsamtalet fungerar som ett 

planeringsinstrument som har möjlighet att både ge och få feedback för det genomförda 

arbetet (Engqvist, 1994). Även Jönsson (2004) ser målsamtal som ett 

ledningsinstrument och ett verktyg för att ”exportera” verksamhetens generella mål som 

bryts ned till medarbetares mål. Den största intressenten anses, enligt Jönsson (2004), 

trots detta vara organisationen. 

 

I början av 2000-talet utvecklades ett synsätt där målsamtalet synliggjordes som ett 

verktyg som kunde bidra till att utveckla och engagera personalen (Granberg, 2003). En 

förändring av synen på målsamtal har medfört en utveckling av målsamtalet som 

koncept och styrverktyg (Fletcher, 2001). Det har blivit viktigt att integrera det 



 

25 

 

mänskliga kapitalet med målsamtal, vilket har lett till att det idag fokuseras på 

humanitära och motivationella effekter vid forskning av målsamtal (Fletcher, 2001). 

 

Numera betraktas målsamtal som ett verktyg som leder till en utveckling av 

arbetstagarens kompetens och inte enbart organisationens utveckling (Lindelöw, 2008; 

Lindgren, 2001). Mikkelsen (1998) hävdar att målsamtal fungerar som grund för 

personalens trivsel och utveckling. Vidare påpekar Granberg (2003) att förändringar på 

marknaden leder till att syftet med målsamtal har blivit bredare och idag har 

målsamtalet en motiverande funktion. Mikkelsen (1998) och Jönsson (2004) upplyser 

att ett målsamtal är en förutsättning för att kunna diskutera den enskilda medarbetarens 

trivsel samt ge möjlighet för ledare att motivera, ge feedback och engagera medarbetare. 

Målsamtalet är ett viktigt redskap och vid rätt tillämpning kan det leda till anställdas 

trivsel, engagemang och ökade ambitioner, vilket i förlängningen troligtvis kommer att 

leda till bättre prestation inom organisationen (Jönsson, 2004). 

 

I ett målsamtal finns det tre intressenter; organisationen, ledare och medarbetaren. 

Dessa intressenter är likvärdiga och utveckling bör omfatta samtliga intressenter där alla 

tre måste ha intresse av ett framgångsrikt samtal (Jönsson, 2004). 

 

Utifrån målsamtal får organisationen möjlighet att implementera sina egna mål. Dessa 

mål bryts sedan ner till individuella mål för varje anställd (Jönsson, 2004). Martin och 

Bartol (2003) uppfattar organisationen som den största intressent i målsamtal. Martin 

och Bartol (2003) menar att den strategiska planeringsprocessen börjar med att ange 

företagets mål och strategier som används för att uppnå målen. De relevanta delarna av 

målen bryts ned till individnivå av de närmaste ledarna, som hjälper medarbetare att 

sätta upp sina mål (Martin & Bartol, 2003).  

 

Jönsson (2004) belyser att ledare har nytta av målsamtal eftersom de får möjlighet att 

lära känna medarbetaren bättre samt får mer insyn på deras arbetssituation. Martin och 

Bartol (2003) upplever att ledare används som en länk mellan organisationens mål och 

medarbetares mål. De menar att det är ledarens uppgift att omvandla organisationens 

mål till individens mål så att de passar medarbetaren (Martin & Bartol, 2003). 

Hilmarsson (1999) poängterar att målsamtal ger ledaren möjlighet att tydliggöra de mål 
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som organisationen har, ge en klar bild på vad som ska göras för att utveckla personalen 

samt ett sätt att motivera de anställda. 

  

Martin och Bartol (2003) anser att den största nyttan som medarbetare får av målsamtal 

är att denne kan sätta upp tydliga mål samt möjligheten att diskutera hur denne ska 

uppnå målen. Jönsson (2004) ser målsamtal som ett tillfälle för medarbetaren att kunna 

visa upp sin kompetens samt få perspektiv på den. Samtalet erbjuder bra möjligheter att 

diskutera karriärplaner och få arbetsrelaterad feedback (Jönsson, 2004). Granberg 

(2003) anser att samtalet är ett tillfälle för medarbetare att framföra sina egna intressen i 

verksamheten och bli motiverad, vilket i sin tur kan höja prestationen hos medarbetaren.  

 

Den som leder målsamtalet har stor betydelse för hur lyckade och effektivt samtalet blir 

(Van De Mieroop & Vrolix, 2014). Price (2013) belyser att det är ledare som kan 

påverka att det blir en öppen och ärlig dialog. Ledare står inför en utmaning gällande att 

behöva skapa ett framgångsrikt målsamtal med sina medarbetare (Price, 2013). 

Författaren menar att det är många viktiga punkter som ska beröras såsom 

organisationens vision och målsättningar samt individens prestationer och 

målsättningar. Detta innebär att det krävs mycket engagemang från ledare under 

förberedelseprocessen och genomförande av målsamtalet (Price, 2013). Även 

Meinecke, Lehmann-Willenbrock och Kauffeld (2017) menar att ledare har mest 

inflytande på målsamtalets genomförande och hur dynamiskt samt effektivt det blir.   

 

Jönsson (2004) upplyser att genomförandet av målsamtalet blir mest effektivt om det 

hålls av den närmaste ledare. De närmaste ledarna har bättre insyn på medarbetarens 

prestationer samt har en direkt påverkan på den vardagliga verksamheten. Samtalet blir 

mer givande om närmaste ledaren och medarbetare kan diskutera och dela med sig av 

varandras uppfattningar kring arbetssituationen (Jönsson, 2004). 

 

Både ledare och medarbetare har ansvar för genomförande av målsamtalet genom den 

ömsesidiga dialogen (Engqvist, 1994; Meinecke et al., 2017). Engqvist (1994) och 

Meinecke et al. (2017) menar att det är både ledare och medarbetares ansvar att de går 

igenom vad syftet med målsamtalet är och vilka punkter de vill lyfta fram under 

diskussionen. Likaså Capotondi (2007) uppmärksammar att ledare har en viktig roll i 
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målsamtalets utformning, men att även medarbetare bör bidra med sina åsikter och 

uppfattningar med följden av att samtalet blir framgångsrikt.  

 

3.6 Faktorer 

 

Målsamtal kan härledas till det som Blasini & Leist (2013) kallar för ’’incitament 

systems’’, som kan bidra till medarbetares motivation och skapa engagemang. Därför 

ses målsamtalet som ett viktigt verktyg för verksamheten men det är inte enkelt att hålla 

samtalet effektivt och det finns många faktorer som avgör om målsamtalet blir givande 

(Capotondi, 2007). Faktorer som att målsamtal ska hållas regelbundet, ska äga rum på 

neutral plats, samt förberedelser är viktiga och kan påverka samtalets resultat 

(Capotondi, 2007). Thurston och McNall (2010) anser att även tydlig struktur under 

målsamtal är en betydelsefull faktor att ta hänsyn till. Ochoti, Maronga, Muathe, 

Nyabwanga och Ronoh (2012) samt Khanna (2016) menar att det finns mängder med 

faktorer, till exempel informationsfaktorer och anställdas attityd, som kan påverka 

målsamtalets effektivitet. Ochoti et al. (2012) och Khanna (2016) menar att det är en 

utmaning att hålla ett givande och produktivt målsamtal. I vårt arbete valde vi att lägga 

fokus på de faktorerna som var mest betydelsefulla utifrån respondenternas synvinkel 

eftersom vi betraktade dessa faktorer som mest relevanta då de hade lyfts upp av 

respondenterna ett flertal gånger.  

 

3.6.1 Förberedelser 

 

Price (2013) anser att det finns många utmaningar för ledare som utför målsamtal i sin 

organisation. Det årliga målsamtalet avser att bland annat identifiera utvecklingsbehov 

hos personalen och planer för att möta dessa behov. Samtidigt får ledare mer omfattande 

arbetsuppgifter och budgeten för personalutveckling minskar vanligtvis. Därför är det 

nödvändigt att tänka på hur målsamtalet kan bidra på bästa sätt för att målen ska 

uppfyllas och samtidigt öka engagemanget på arbetsplatsen. Det gäller att förbereda sig 

på bästa tänkbara sätt för att uppfylla målsamtalets syfte (Price, 2013).  

 

God planering och förberedelser är förutsättningarna för att målsamtalet skall få ett bra 

resultat och främja engagemang (Mikkelsen, 1998). Mikkelsen (1998) menar att varje 

område som skall diskuteras i målsamtalet ska förberedas genom att skaffa 
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dokumentation och rapporter. All relevant information bör analyseras och antecknas 

under förberedelseprocessen. Det rekommenderas även att det skapas en checklista som 

innehåller de viktigaste punkterna som därmed hjälper ledaren att förhålla sig till det 

aktuella området under målsamtalet. Till följd av att genomföra noggranna förberedelser 

inför målsamtalet uppnås det bättre effektivitet under målsamtalet, vilket i sin tur leder 

till att engagemanget hos medarbetare ökar (Mikkelsen, 1998). 

 

Capotondi (2007), Engqvist (1994), Mikkelsen (1998) samt Price (2013) understryker 

vikten av förberedelser innan genomförandet av målsamtalet hos såväl ledning som 

medarbetare. Engqvist (1994) poängterar att upplevelsen och resultat av målsamtalet 

kan bli negativt om parterna undviker förberedelser som resulterar i att även deras 

engagemang dämpas. Båda parter bär ansvar för att målsamtalet ska bli konstruktivt och 

meningsfullt (Mehrens, 1998). För att få ut så mycket som möjligt av målsamtalet, 

menar författaren, är det av stor vikt att parterna, både ledare och medarbetare, 

förbereder sig inför samtalet. Ledaren måste fundera över medarbetarens uppgifter, vad 

som är relevant att ta upp och vad man vill uppnå med målsamtalet. Det är viktigt även 

för medarbetare att fundera på vad denne vill ta upp (Mehrens,1998). Mehrens (1998) 

rekommenderar även skriftliga anteckningar under förberedelseprocessen för att 

undvika att det glöms bort något betydelsefullt.  

 

Genom att vara väl förberedd visar parterna att de tar målsamtalet på allvar, tycker att 

det är viktigt, visar respekt för samtalspartnern, har någonting att bidra med samt skapar 

förutsättningar för engagemang (Capotondi, 2007). Därför har förberedelserna en viktig 

roll för att samtalet ska bli effektivt och givande (Capotondi, 2007).  

 

3.6.2 Tydlig struktur 

 

Price (2013) samt Gladisa och Susanty (2018) tagit fram rekommendationer på hur 

målsamtal skall hållas. Här påtalas det att målsamtalen bör ha en tydlig struktur. Price 

(2013) påpekar i sin forskning att målsamtal bör vara välorganiserade, konstruktiva och 

ha en tydlig struktur. Det är inte ett lätt uppdrag för ledare att skapa struktur på samtalet 

där både organisationens och medarbetarnas intresse beaktas. Detta är en utmaning, men 

en tydlig struktur och tydliga mål leder till ett lyckat målsamtal och hjälper till att 

uppfylla målsamtalets syfte menar Price (2013).  
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En tydlig struktur vid målsamtal är en nyckelfaktor för att öka effektiviteten och uppnå 

bra resultat (Gladisa & Susanty, 2018). Gladisa och Susanty (2018) betonar att det inte 

enbart är målen och utvecklingsbehoven som diskuteras vid målsamtal, även 

tillvägagångssätten för hur medarbetaren ska nå målen diskuteras. Gladisa och Susanty 

(2018) menar att tydlig struktur grundar sig i planering och tar upp viktiga områden som 

till exempel medarbetares eventuella problem på arbetet. En ledare som har tydlig 

struktur på samtalet har bättre möjlighet att hålla givande samtal och inte glömma bort 

viktiga ämnen vilket medför att medarbetaren får en känsla av trygghet och 

professionalism (Gladisa & Susanty, 2018).  

 

Många författare rekommenderar att samtalen bör följa någon form av mall för att tydlig 

struktur lättare ska uppnås och för att det blir lättare att styra samtalet (Jönsson, 2004). 

En mall skall säkerställa att båda parter vet vad som skall diskuteras och vilka punkter 

de ska gå igenom (Jönsson, 2004). Författaren betonar att ledare inte ska se mallen som 

en intervju där frågorna strikt efterföljs, utan den ska ses som ett hjälpmedel som guidar 

parterna genom samtalet, annars finns risken att samtalet kommer att upplevas som stelt 

och uppstyrt (Jönsson, 2004).  

 

Det finns stora fördelar med mallen men även risker att mallen begränsar samtalet 

menar en del författare (Engquist, 1994). Engquist (1994) anser att en samtalsmall gör 

att parterna enbart berör viktiga frågor på ytan utan att gå in djupare i detaljer, därför 

kan samtalet upplevas av medarbetaren som opersonligt. Ledaren bör vara medveten om 

att samtalsmallar behandlar framför allt ”sakfrågor” och väldigt sällan ”relationsfrågor” 

(Engquist, 1994). Författaren rekommenderar målsamtal som sker i form av en öppen 

dialog utan användning av en förutbestämd samtalsmall. Även Granberg (2003) 

bedömer att det finns risker med att följa en samtalsmall. Han menar att dessa mallar är 

för styrda och ger inget utrymme för naturlighet, upplevelser och känslor. 

 

Van De Mieroop och Vrolix (2014) uppmärksammar att samtalsmallar har positiva och 

negativa sidor, men att det finns möjlighet att uppnå enbart positiva effekter ifall ledare 

använder mallen korrekt. Van De Mieroop och Vrolix (2014) menar att den negativa 

sidan av mallen är att den är skapad med syfte att transportera information till 

mottagaren som handlar om organisationens planer och mål, vilket leder till att 
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medarbetaren blir passiv som mottagare. Ledare har möjlighet att undvika detta genom 

att använda sig av mallen som en guide under målsamtalet istället för att strikt följa alla 

punkter och skapar på detta sätt ett samtal som präglas av dialog. Om ledare lyckas med 

det kommer mallen att få positiva effekter. Exempel på de positiva effekterna med 

samtalsmallen är att de anställda uppmuntras till att reflektera över sitt arbete och 

mallens strukturerade form bidrar till effektivare samtal (Van De Mieroop & Vrolix, 

2014). 

 

Capotondi (2007) är mindre kritisk mot samtalsmallar eller som han benämner det 

”checklista”. Checklistan är en viktig del av förberedelserna inför målsamtalet som 

bidrar till att skapa en tydlig struktur och givande diskussion (Capotondi, 2007). 

Checklistor används som ett ramverk för ledaren under målsamtalet och bidrar med 

struktur och trygghet (Capotondi, 2007). Ledaren behöver inte följa de här ramarna 

strikt. De har möjlighet att frångå dessa ramar om de tror att det ger bättre resultat men 

de bör ha ramarna i åtanke eftersom det i längden garanterar effektivare målsamtal 

(Capotondi, 2007).  

 

3.6.3 Tydliga mål 

 

En viktig faktor som har stor betydelse för målsamtal är tydliga mål (Capotondi, 2007). 

Tidigare forskning är överens om att tydliga mål är en av nyckelfaktorerna som skapar 

ett framgångsrikt målsamtal (Ochoti et al., 2012; Imran & Maqbool, 2014; Price, 2013). 

 

Ochoti et al. (2012) poängterar att målsamtal inte bara bör hållas regelbundet utan det 

ska innehålla tydliga mål för att bli effektivt. Ledare ska se till att medarbetare får 

tillräckligt med information och sätta upp tydliga mål (Ochoti et al., 2012). Enligt Price 

(2013) är förståelse för medarbetare, vad målsamtal innebär, vad målsamtalet har för 

syfte, tydliga organisationsmål och tydliga avdelningsmål, ett fundament för ett 

framgångsrikt målsamtal. Imran och Maqbool (2014) anser att målsamtal är ett viktigt 

styrmedel som innehåller ett flertal funktioner exempelvis ärlighet, meningsfull 

feedback, planering och utveckling. Det innebär att det är oerhört viktigt att sätta tydliga 

mål, men även att ge möjligheten till de anställda att kunna bidra genom att författa mål 

och standarder för prestationer (Imran & Maqbool, 2014). 
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Det är av väsentlig betydelse att fastställa och sätta upp klara mål för både 

organisationen och individen under målsamtal (Gladisa & Susanty, 2018). Gladisa och 

Susanty (2018) påpekar att målsamtal är ett viktigt medel för att följa upp och 

kontrollera de tidigare fastställda målen. De poängterar dock att planering och 

fastställande av målen ska vara realistiska. I stor grad diskuteras vikten av målsättning 

även i litteraturen. Både ledare och medarbetare ska hjälpas åt att identifiera de gap som 

målen ska fylla (Myrna, 2009). Lindgren (2001) och Mikkelsen (1998) menar att 

samtalets syfte och mål ska tydligt formuleras, eftersom ledare och medarbetare kan ha 

olika förväntningar på samtalet samt bedöma målen olika. Granberg (2003) lyfter fram 

vikten av att de mål som fastställs bör vara tydliga och mätbara, annars blir det svårt att 

utvärdera om medarbetaren uppnått sina målsättningar senare. 

 

Målsättningen är en del av förberedelserna inför målsamtalet och målen har flera 

funktioner (Ekstedt & Jönsson, 2005). Ekstedt och Jönsson (2005) förklarar att det 

viktigaste är att målen fungerar som ett slags ”vägledare” i vilken riktning 

organisationen och medarbetares arbete rör sig samt fungerar som utvärderings- och 

planeringsinstrument för framtida arbete. Tydlig målsättning är viktigt för både 

organisationens och medarbetares utveckling och ska genomsyra hela organisationen 

(Ekstedt & Jönsson, 2005). Om medarbetaren inte godtar målen brukar det vara på 

grund av att medarbetaren inte delar samma uppfattning som ledaren (Sharma & 

Sharma, 2017). Det är därför viktigt att medarbetaren är införstådd om målen för att 

kunna engagera sig och ha förmågan att uppnå målen (Greenan, 2016). Daoanis (2012) 

hävdar att målsamtal är ett effektivt styrmedel som kan leda till att önskat resultat 

uppnås om tydliga prestationsmål finns för medarbetaren. Vidare kan detta resultera i att 

organisationen uppnår sina mål (Daoanis, 2012). Det finns ”en länk” mellan 

individuella prestationsmål och de övergripande strategiska målen för organisationen, 

vilket påvisar att tydligt formulerade mål är av stor vikt och även fungerar som 

motivationsfaktor för medarbetarna (Daoanis, 2012). 

 

3.6.4 Antal medarbetare per ledare 

 

Effektiviteten samt hur givande kommunikationen och målsamtalet blir påverkas av 

antalet medarbetare som en ledare ansvarar för (Capotondi, 2007). Detta gör att det är 

betydelsefullt att försöka se till att ledaren inte har för många medarbetare att hålla 
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målsamtal med (Capotondi, 2007). Institutet för stressmedicin (ISM) hänvisar till en 

stor undersökning som gjordes 2004 av Arbetsmiljöverket, som visade att många ledare 

mådde dåligt på grund av att de bland annat ansvarade för alldeles för många 

medarbetare.  

 

Granberg (2003) anser att gränsen för hur många målsamtal en ledare kan genomföra, 

med hänsyn till tid och ork, ligger mellan 20 och 25 personer. Även Jönsson (2004) 

finner att en ledare klarar normalt av att hantera cirka 20-25 målsamtal. Efter att gränsen 

har passerats minskar kvalitén och effektiviteten avsevärt menar Jönsson (2004). En 

ledare kan inte hålla 50 till 60 målsamtal och samtidigt prestera med samma effektivitet 

(Jönsson, 2004). En kombination av gruppsamtal och individuella målsamtal anses vara 

en kortsiktig lösning för att hantera antalet målsamtal, eftersom det i längden gör att 

effektiviteten sjunker vilket leder till sämre prestation och bör därför enbart ses som en 

tillfällig lösning (Jönsson, 2004).  

 

3.6.5 Tid 

 

En annan faktor som har stor betydelse för målsamtal är tid (Capotondi, 2007; Price, 

2013). Capotondi (2007) upplyser att när medarbetaren kallas till ett målsamtal med 

kort varsel och inte har tid att förbereda sig leder det till att medarbetaren får en känsla 

av att denne inte har tid med målsamtalet och kan därför inte prioritera detta. Capotondi 

(2007) menar att tidsbristen är en central faktor som innebär att medarbetarna upplever 

att de inte hinner engagera sig i en dialog, tänka igenom vad de vill säga och fatta 

beslut. Detta leder till ensidig kommunikation och beslutsfattande (Capotondi, 2007). 

Det är viktigt att medarbetaren vet vad som förväntas av dem inför samtalet för att 

skapa delaktighet under målsamtalet. Syftet med målsamtalet bör därför klargöras när 

medarbetaren får rimligt med tid för att förbereda sig (Capotondi, 2007). Målsamtal bör 

ha öppen och kontinuerlig dialog där båda parters förväntningar och planer diskuteras 

(Capotondi, 2007). Huvudsyftet är att rätt saker tas med för att inte slösa på tiden (Row, 

2016). 

 

Tidsåtgången av samtalet är en viktig faktor (Mehrens, 1998). Rekommendationer på 

denna tid varierar. Lindgren (2001) anser att det optimala målsamtalet bör ligga på en 

till två timmar. Under den här tiden bör deltagarna hinna diskutera frågor som rör deras 
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arbetsuppgifter, personliga förhållanden, verksamheten och utvecklingsbehov 

(Lindgren, 2001). Ett målsamtal bör fortlöpa i högst 60 minuter eftersom den tiden bör 

räcka till för det som ska diskuteras. Ifall denna tid överskrids kan det bli utdraget och 

ineffektivt (Capotondi, 2007). Genom att förhålla sig till en relativ strikt tidsram lär sig 

parterna att vara effektiva ur ett tidsperspektiv. Till en början kommer det att uppstå 

svårigheter men i slutändan anpassar sig individerna till tidsramen (Capotondi, 2007). 

Förutsättningen är att dessa samtal sker minst kvartalsvis där riktlinjer inte preciseras 

för samtal som hålls med större mellanrum enligt Capotondi (2007). 

 

Kvalitén på målsamtalet beror ofta på hur lång tid ledaren kan avsätta för samtalet 

(Granberg, 2003). Det bör avsättas mer tid för målsamtalet än vad som troligtvis behövs 

(Granberg, 2003). Granberg (2003) konstaterar att givande samtal sker på övertid 

eftersom deltagarna inte känner stress att de måste skynda sig för att kunna diskutera 

alla punkter. Mikkelsen (1998) likaså Capotondi (2007) anser dock att målsamtalet inte 

behöver ta mer tid än en timme. Mikkelsen (1998) menar att en del ledare säger att ”det 

får ta den tid det tar”. Det medför dock risken att deltagarna inte vet hur mycket tid de 

kan disponera och därför blir samtalet långdraget och inte effektivt. När det redan från 

början är tydliggjort hur mycket tid som avsätts för samtalet ser deltagarna till att 

utnyttja den på ett effektivt sätt och då blir diskussionen mer intensiv och givande, 

vilket leder till kvalité i samtalet (Mikkelsen, 1998).  

 

3.6.6 Frekvens 

 

Tidigare forskning och studentlitteratur uppmärksammar att målsamtal bör hållas 

regelbundet (Erbasi, Arat & Buyukipekci, 2012; Lindgren, 2001). Erbasi et al. (2012) 

kom fram i sin forskning att frekvensen av målsamtal är en betydelsefull variabel som 

gör signifikant skillnad vad gäller anställdas effektivitet och arbetsprestationer. 

Frekvensen av målsamtal är en viktig faktor för organisationer som tar hänsyn till 

förbättring av sina prestationer (Erbasi et al., 2012). 

 

Uppfattningen om målsamtalets frekvens varierar utifrån tidigare forskning. Varje 

organisation har sina egna ”standarder" på frekvensen av målsamtal samt vilken tid på 

året det ska genomföras (Price, 2013). Formen av målsamtal avgör vilken frekvens 

målsamtalet ska utföras efter (Najmi, Rigas & Fan, 2005). Målsamtal kan genomföras 
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efter vilken period som helst, men utförs oftast årsvis (Martin och Bartol, 2003). Martin 

och Bartol (2003) betonar att ibland kräver organisationer att det görs oftare, kvartalsvis 

eller halvårsvis. Frekventa målsamtal leder till ökad förståelse mellan intressenter och 

förbättring av arbetsprestationer. Det är ännu viktigare med frekvensen för de som är 

nyanställda. Tidigare forskning har påpekat att återkoppling sannolikt kommer att bli 

mer exakt och aktuell när det ges oftare (Martin och Bartol, 2003). Både halvårsvisa och 

årsvisa målsamtal ses som något positivt och effektivt för arbetsprestationer (Martin och 

Bartol, 2003).   

 

Lindgren (2001) understryker att hennes forskning visar att målsamtalet bör genomföras 

mer än en gång per år för att det skall uppnå önskat resultat. Det optimala är att få 

möjlighet att genomföra två målsamtal under året (Lindgren, 2001). Jönsson (2004) 

antyder att det räcker med att ha målsamtal en gång per år för de flesta organisationer 

men poängterar att för organisationer som utvecklas och förändras i snabb takt, bör 

frekvensen anpassas. Anledningen till detta är att på grund av att organisationer 

genomgår ständiga förändringar vilket leder till förändring av de anställdas positioner 

samt arbetsuppgifter samtidigt som ny personal anställs. Därför behöver medarbetare 

utrymme till att fundera över sin situation och framtida planer oftare (Jönsson, 2004). 

 

Capotondi (2007) uttrycker att ett ordentligt samtal bör genomföras minst en gång var 

tredje månad. Regelbundenheten och relativt täta målsamtal gör att medarbetare tar 

målsamtalen på allvar och får förtroende för samtalets betydelse menar Capotondi 

(2007). Genom att hålla samtalen oftare blir det också enklare att knyta an till det som 

hänt, eftersom det ligger närmare i tiden. Börjar organisationer och ledare slarva med 

frekvensen kommer betydelsen av samtalen att gå förlorad. Frekvensen av målsamtalet 

varierar beroende på typen av verksamhet, organisation och arbetsuppgifter som 

behandlas (Capotondi, 2007).  

 

3.6.7 Plats 

 

Med utgångspunkt i litteraturen framläggs det bevis på att målsamtalet bör äga rum på 

neutral plats. Anledningen till detta är att platsen har psykologisk påverkan och därför 

viktig att beakta (Lindgren, 2001). Capotondi (2007), Engquist (1994), Lindgren (2001) 

och Mehrens (1998) påpekar att det är viktigt att samtalet kan ske ostört och att ingen av 
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parterna behöver känna sig underlägsen eller nervös. Därför ses neutral plats som en 

faktor som kan ha inverkan på samtalets resultat (Capotondi, 2007; Engquist, 1994; 

Lindgren, 2001; Mehrens, 1998). 

 

Mehrens (1998) hävdar att valet av plats har stor påverkan på samtalet. I alla situationer 

när något ska diskuteras med en annan människa är det givetvis störande om en tredje 

part avbryter, både genom telefonsamtal eller genom att komma in i rummet menar 

Mehrens (1998). Vid målsamtalet kan detta problem understrykas när deltagarna har 

kommit in på känsliga ämnen och viktiga diskussionsområden. Därför är det väsentligt 

att anordna målsamtalet på neutral plats där det finns möjlighet att vara ostörd 

(Mehrens, 1998).  

 

Platsen för målsamtalet är viktig samt om det är möjligt ska ledaren försöka ordna så att 

målsamtalet sker i ett tyst och lugnt arbetsrum (Engquist, 1994). Det bör dock inte äga 

rum på en restaurang eller hemma hos någon av parterna (Engquist, 1994). Engquist 

(1994) menar att målsamtalet ska ske på arbetsplatsen eftersom det är en del av arbetet, 

dock bör ledarens och medarbetarens arbetsrum undvikas. Med största sannolikhet 

kommer resultatet att bli mer effektivt i arbetsrummet eftersom störningsmoment tagits 

bort. Inverkan av oljud, telefon och andra personer är viktig att ta hänsyn till om ledaren 

vill ha ett effektivt och givande samtal (Engquist, 1994).  

 

Lindgren (2001), i sin avhandling, lyfter fram att det är viktigt att hålla samtalet på en 

neutral plats. Lindgren (2001) menar att huvudsyftet är att undvika störmoment 

samtidigt som att de som är inblandade i målsamtalet ska känna sig likvärdiga under 

samtalet. Det är inte enbart störningsmomntets påverkan som ligger bakom dessa 

rekommendationer utan även psykologiska skäl. Det är viktigt att försöka hitta en 

avskild plats som inte betonar den asymmetriska relationen mellan ledare och 

medarbetare (Lindgren, 2001). 

 

Likaså Capotondi (2007) uppmanar ledaren att beakta vart målsamtalet ska äga rum. 

Det rekommenderas att samtalet utförs i annan miljö än den vanliga. Ett sätt är till 

exempel att äta lunch på ett annat ställe för att kunna lämna arbetsplatsen och få en 

avslappnad stämning. Det viktiga är att målsamtalet utförs på ett annat sätt jämfört med 

vanliga samtal men att medarbetaren inte känner sig nervös och stressad av platsen. 
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Ledaren ska beakta psykologiska faktorer där medarbetaren kan känna sig underordnad 

ifall det utförs på kontoret (Capotondi, 2007). Ledare ska även se till att de blir ostörda 

för att undvika att medarbetaren blir stressad (Capotondi, 2007). 

 

3.7 Teorisyntes 

 

I figur 3 sammanställs den process som krävs för att en ledare ska kunna skapa 

engagemang genom målsamtal. De viktigaste faktorerna som har lyfts fram utifrån 

tidigare forskning och empiriskt material har kopplats samman med målsamtal i figur 3. 

Faktorerna som har identifierats var plats, tid, tydliga mål, antal medarbetare per ledare, 

frekvens, förberedelser och tydlig struktur. 

 

Figur 3: Modell av teoretisk referensram (Egenkonstruerad) 

Tidigare forskning benämner ett antal olika faktorer som har påverkan på målsamtal och 

skapandet av engagemang. Valet av faktorer valdes utifrån vad respondenterna och den 

teoretiska referensramen konstaterade som de viktigaste för att skapa engagemang med 

hjälp av målsamtal. Vi ville fördjupa vår kunskap på sju specifika faktorer eftersom vi 

ansåg att detta antal var hanterbart och hade störst betydelse för målsamtalet och 

skapandet av engagemang. Vi var medvetna om att det fanns ännu flera faktorer men vi 
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valde att avgränsa antalet för att kunna få en bättre förståelse för dessa specifika 

faktorer. Vi valde att använda oss av faktorerna plats, tid, tydliga mål, antal medarbetare 

per ledare, frekvens, förberedelser, tydlig struktur. Dessa faktorer har vi utgått ifrån när 

vi hade sammanställt vår empiri och analys. 
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4 Empiri 

 

Vår empiri består av den information vi har införskaffat oss från tio intervjuer. Vi har 

valt att framställa våra respondenter i en tabell, där vi tar med vilket företag de arbetar 

på, deras position och vilken roll de har i målsamtalet. Vi ville få en uppfattning om vad 

både ledare och medarbetare har för syn på faktorer som påverkar engagemang via 

målsamtal vilket gör att det är viktigt att intervjua både ledare och medarbetare. 

Medarbetare är den parten som ska bli engagerad, vilket gör att det är viktigt att de 

beskriver hur de upplever skapandet av engagemang genom målsamtal. 

Respondenternas svar grundar sig på deras egna erfarenheter. Vi delar upp 

respondenterna i medarbetare och ledare för att förtydliga vems åsikter som framförs. 

Tabell 1: Sammanställning av respondenterna 

 

Respondent 

 

Företag  

 

Position 

 

Roll i utvecklingssamtal 

 

Medarbetare 1 

 

Domsjö Fabriker Aditya Birla AB 

 

Process Operatör 

 

Medarbetare 

 

Medarbetare 2 

 

Domsjö Fabriker Aditya Birla AB 

 

Inköpare 

 

Medarbetare 

 

Ledare 1 

 

Domsjö Fabriker Aditya Birla AB 

 

Produktionsledare 

 

Ledare/Medarbetare 

 

Ledare 2 

 

Domsjö Fabriker Aditya Birla AB 

 

Produktionsledare 

 

Ledare/Medarbetare 

 

Medarbetare 3 

 

Domsjö Fabriker Aditya Birla AB 

 

Lignin Paketering 

 

Medarbetare 

 

Ledare 3 

 

Level 21 Management AB 

 

Vice VD 

 

Ledare/Medarbetare 

 

Medarbetare 4 

 

Level 21 Management AB 

 

Management Konsult 

 

Medarbetare 

 

Ledare 4 

 

Aros Congress Center Holding 

 

VD 

 

Ledare 

 

Ledare 5 

 

Meritmind AB 

 

Konsult Chef 

 

Ledare 

 

Medarbetare 5 

 

Meritmind AB 

 

Business Controller 

 

Medarbetare 
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Vi har valt att dela upp vår empiri utifrån det ramverk som har använts i den teoretiska 

referensramen. Vi valde att göra detta för att lättare kunna jämföra empiri och den 

teoretiska referensramen i analyskapitlet samtidigt som vi kan urskilja de olika delarna 

på ett tydligare sätt genom att kategorisera dem. Det är viktigt för oss att få en förståelse 

för hur företaget arbetar med feedback och målsamtal för att kunna identifiera faktorer 

som bidrar till engagemang. Det är även viktigt att få en förståelse för respondenternas 

åsikter gällande engagemang för att kunna bedöma ifall engagemang prioriteras eller 

inte inom företaget. Vi ville se ifall arbetet med engagemang, målsamtal och påverkan 

av faktorer skiljer sig åt från ett företag till ett annat. 

 

4.1 Engagemang 

 

Samtliga respondenter beaktade engagemang som en viktig del inom företaget. 

Engagemang uppfattades enbart som något positivt. Förutsättningarna som krävdes för 

att skapa engagemang är, enligt respondenterna, att medarbetarna tog eget ansvar, att 

medarbetarna fick möjligheten att vara delaktiga samt att de hade förtroende för ledare 

och företaget. Respondenterna menar även att målsamtal är ett viktigt verktyg i arbetet 

med engagemang på arbetsplatsen och att det finns en mängd av faktorer som kan 

främja eller tvärtom försämra respondenternas engagemang. Respondenterna upplevde 

att engagemang var den drivkraft som ledde till att individer utförde mer än det 

nödvändiga, tog initiativ och innebar förbättringar av egna prestationer samt företagets 

prestationer. ”Initiativtagande och intresse i att förbättra sina prestationer samt 

företagets prestationer. ” (Medarbetare 2). Vi noterade utifrån respondenternas svar att 

graden av engagemang inom ett företag berodde på vilken företagskultur och 

värderingar som anammats i företaget. Samtliga respondenter ansåg att det fanns 

faktorer som skapade positiva eller negativa effekter på engagemang inom företaget. De 

flesta nämnde faktorer som vi kommer att ta upp senare i avsnittet och gå in mer 

detaljerat på. En avvikande åsikt var att en ledare ansåg att faktorer som omorganisation 

kunde ha negativa effekter på engagemang inom företaget. 

 

Jag tycker att engagemang är viktigt men sen vet jag inte riktig om vi är där. Det 

har varit mycket omorganisationer på fabriken och sånt påverkar tyvärr. Det är 

kanske inte alltid det påverkar negativt, men det blir lätt så vid omorganisationer 

att i stället av att säga vad som är bra säger man vad som är dåligt, och då 

dämpas engagemanget. (Medarbetare 1). 



 

40 

 

Medarbetare 1 menar att i samband med omorganisationen har ledare mindre tid för att 

kommunicera och ge feedback till sina medarbetare, vilket också påverkar medarbetares 

engagemang negativt. Likaså Ledare 5 ansåg att det var viktigt att ledare hade tid för 

sina medarbetare och att engagemang härstammade från den övre ledningen för att 

kunna spridas till de övriga delarna av företaget. 

  

Jag är väldigt engagerad i mitt arbete för att jag har tilltro till mig själv som 

person och det finns en tilltro och ett engagemang i företaget vilket gör att man 

också blir driven och engagerad. Det är väl det man också försöker sprida neråt i 

organisationen också. Att visa på att det finns ett engagemang högre uppifrån så 

smittar det av sig. (Ledare 5). 

 

Alla respondenter var överens om att ledarna är en viktig del när medarbetarna ska 

engageras och att det är ledaren som har störst inverkan på engagemang. 

Kommunikation mellan ledare och medarbetare är av stor vikt och det är viktigt att det 

finns möjlighet att kommunicera. 

  

Samtliga respondenter förklarade att engagemang är otroligt viktigt för verksamheten 

och organisationens utveckling, men samtidigt menade de att det var väldigt svårt att 

skaffa sig och bibehålla engagemang eftersom det fanns en mängd aspekter som kunde 

antingen ha negativ eller positiv inflytande på engagemanget. Respondenterna hade 

även uppfattningen om att det var väldigt svårt att öka engagemang inom företaget men 

att det går väldigt fort när det dämpas. De menar att vissa faktorer som utelämnad 

feedback eller utelämnad återkoppling kan dämpa engagemanget mellan medarbetare 

och företaget, vilket leder till att det blir betydligt svårare att engagera sig i sina 

arbetsuppgifter och då dämpas både drivkraft och engagemang inom företaget. 

  

4.2 Ledare 

 

Samtliga respondenter tycket att ledaren vara en viktig del vid skapandet av 

engagemang genom målsamtal. En ledare bör själv vara engagerad för att kunna 

förmedla och utstråla engagemang. Både Ledare 4 och Ledare 1 menar att ledaren har 

en avgörande roll när det gäller att skapa engagemang där det gäller att den skapas 

uppifrån och utgår från ledaren. Det gäller att agera som en förebild och vara ett gott 

exempel för att kunna nå ut till andra.  
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Respondenterna ansåg att det gäller för ledaren att kunna lyssna och hantera de åsikter 

som förmedlas av medarbetarna för att kunna hantera engagemang och målsamtal. 

Ledare 2 påpekade att det var viktigt att ledare uppmärksammade individer som ville 

förbättra sig själva och sina egenskaper för att medarbetarna skulle bli engagerade. Han 

menade att det gäller att få individer att känna att de syns, hörs och utvecklas. En 

vägledning av individen bidrog till att det skapades engagemang.  

 

”Det är ledaren som ska hjälpa en. Man måste ha egna mål och engagemang men även 

någon att bolla med och som kan hjälpa en uppnå målen.” (Medarbetare 5). Det 

ovanstående citatet tolkade vi som att ledare hade förmågan att kunna påverka 

medarbetaren på ett positivt sätt genom att ägna sin tid åt medarbetaren, vilket denne 

uppskattade och blev engagerad av. Ledare 5 menade att som ledare behövde de vara ett 

exempel där de uppmuntrade andra att utvecklas för att både må bra och bli engagerade. 

Enligt henne fanns det forskning som bevisade att stagnering i sin utveckling ledde till 

sämre tillstånd vilket försämrade engagemang. 

  

Ledaren har en viktig roll vilket framhävs av respondenterna enligt oss. Ledaren har en 

avgörande roll vid hanteringen och skapandet av engagemang. Ledaren har flera 

möjligheter att skapa engagemang genom sig själv men har även möjlighet att skapa det 

genom olika åtgärder. Vi bedömer därför att ledare är en av de viktigaste aspekterna 

som kan bidra till ökandet av engagemang genom målsamtal. 

 

4.3 Feedback 

 

Respondenterna var överens om att feedback var en viktig komponent för ökat 

engagemang. Det var viktigt med fungerande kommunikation vid feedback för att det 

ska kunna öka engagemang på arbetsplatsen. Samtliga respondenter såg feedback som 

ett sätt att bli sedda och bekräftade samt som en möjlighet att växa och utvecklas. 

Respondenterna ansåg att feedback, oavsett om den är negativ eller positiv, ledde till 

utveckling och skapade positiva förändringar hos de och vilja att engagera sig i sina 

arbetsuppgifter. Vissa respondenter (Ledare 2 och Ledare 1) som hade ledande 

positioner poängterade att de personligen utvecklades av negativ och konstruktiv 

feedback i större grad än av den positiva feedbacken. 
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Personligen så tycker jag att jag växer mest från saker som kunde har gjorts 

bättre, men det säkert högst individuellt. Men om jag ser på feedback som jag 

många gånger uppskattar så är det när man får konstruktiv feedback på någonting 

som man kunde ha gjort bättre. Jag tar med mig mer av det, men den andra typen 

av feedback är givetvis lika viktig. Det är roligt att ha positiv feedback men jag 

tror jag lär mig mer från negativa och konstruktiv feedbacken. (Ledare 2). 

 

Respondenterna menade att det var lika viktigt med konstruktiv feedback för att 

utvecklas och öka engagemang, men den bör ges vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Det vill 

säga feedback bör vara relevant. 

 

Man kan inte säga till exempel  ”vad bra att du är på jobbet idag”, det är 

någonting som är egentligen givet. Använder man feedback på ett rätt sätt så ser 

jag det som ett bra verktyg för att öka engagemang, som logisk och naturlig del i 

verksamheten. (Ledare 2). 

 

Majoriteten av respondenterna uppskattade löpande och direkt feedback och menade att 

en ledare inte behövde vänta med att ge det under målsamtalet. Om en ledare vill 

återkoppla så bör denne göra det kontinuerligt under året för att kunna upprätthålla 

nivån på engagemang hos medarbetarna. Det ansågs även att det var betydelsefullt att 

motivera varför medarbetare respektive ledare utfört något bra eller dåligt, det behövdes 

en mer detaljerad förklaring för att feedback ska ha en motiverande effekt. På detta sätt 

kan medarbetare respektive ledare lära någonting av det och det blir mer trovärdigt 

också. Det viktigaste, enligt respondenterna, är att den feedback som ges uppfattas som 

givande av medarbetaren för att öka engagemang. 

  

Medarbetare 1 och Medarbetare 3 poängterade att det var betydelsefullt med feedback 

som gavs av en ledare till medarbetare, men det var lika viktigt att ledare fick feedback 

från medarbetare. De påpekade att dubbelriktad feedback var väsentlig och hjälpte 

utvecklingen som i sin tur ökade förtroende och engagemang. Det framkom åsikter att 

båda parterna har nytta av att höra feedback och har lika stort behov av att höra det för 

att de ska kunna reflektera över sitt arbete. ”Tanken är att det ska vara dubbelinriktat, 

om jag är inte nöjd med någonting eller tycker att någonting är bra så måste jag kunna 

tala om det också, annars funkar det inte.” (Medarbetare 1). Samtliga respondenter var 
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överens om att målsamtal var en viktig del i arbetet med feedback, då det hjälpte att 

förstärka det positiva och utveckla det som hade potential till förbättringar. Ledare 3 

ansåg att målsamtal var ett sätt att få struktur på feedback där det var extra viktigt med 

målsamtal eftersom han inte träffade sina konsulter regelbundet. Medarbetare 1 beskrev 

målsamtal som en del av feedback där de gick mer detaljerat in på mål och andra ämnen 

som är svårare att ta upp under vanliga samtal. Av samtliga respondenter betraktades 

målsamtalet som ett verktyg med motiverande effekter som främjar utveckling, trivsel 

och medarbetares engagemang. 

 

4.4 Målsamtal 

 

Syftet med målsamtal ansågs vara att diskutera olika frågeställningar med ledaren. 

Respondenterna menar att det handlar om att diskutera prestationer och tillstånd där de 

pratar om vad som har hänt och vad de ville ska hända både långsiktigt och kortsiktigt. 

Det poängterades även att det var viktigt att samtalet handlade om utveckling och 

feedback. 

 

Majoriteten av respondenterna tyckte att dialogen mellan medarbetare och ledare under 

målsamtalet var av stor vikt eftersom både medarbetare och ledare kunde uttrycka sina 

åsikter vare sig de var negativa eller positiva. Dessa kunde handla om förbättring, 

framtidsplaner, hur det har gått och hur medarbetaren mår. ”Jag anser att målsamtal är 

ett viktigt moment då kan man sitta och diskutera planer och avsikter med sin chef.” 

(Medarbetare 1). Av majoriteten uppfattades målsamtal som en förutsättning för att 

kunna diskutera medarbetares trivsel samt ge möjlighet för ledare att motivera och 

engagera medarbetare i arbetsuppgifterna.  

 

Ledare 1 ansåg att målsamtal ger henne energi och inspiration samt motiverar henne till 

att utvecklas och förbättra sina prestationer. ”Det är väldigt viktigt styrmedel. Man har 

chansen i lugn och ro sitta och berätta vad man tycker. Och sedan jag tycker det ger 

energi, jag gillar målsamtal. Både som chef och som medarbetare. Jag får energi av 

det.” (Ledare 1). 

 

Majoriteten av respondenterna var överens om att målsamtal bidrar till ökat 

engagemang. Vissa hade svårt att förklara varför de upplever det, men kom fram till 
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slutsatsen att det är tydliga mål som gör det. Alla parter har gemensamma mål och vill 

utvecklas i samma riktning, då uppstår engagemang enligt respondenterna. 

 

Jag tycker att kan vi sätta gemensamma mål och tydliggöra en riktning för vart 

personen vill, vart organisationen vill, då har man ett gemensamt mål att jobba 

emot. Man har förståelse för varandra och organisationen, det skapar 

engagemang. Så det är jätteviktigt för engagemang. Alla vill synas, höras och 

utvecklas. (Ledare 2).  

 

Medarbetare 3 hade en avvikande åsikt och ansåg att målsamtal inte hade något 

inflytande på engagemang. Medarbetare 3 menade att en träff per år inte kan engagera 

en medarbetare, utan det är löpande feedback under året som har större påverkan på 

engagemanget. Då känner medarbetaren sig sedd och hörd kontinuerligt och inte enbart 

en gång per år.  

 

Jag tycker inte att målsamtal bidrar till engagemang, det går inte att påverka 

engagemang genom att diskutera något med någon en gång per år. Det är 

viktigare med kontinuerlig feedback och kommunikation för att utveckla 

engagemang. Då får man engagemang och vill hjälpa till hur mycket man kan. 

(Medarbetare 3).  

 

Samtliga respondenter var överens om att målsamtal var en viktig del för 

organisationen, medarbetaren och ledaren. Det ansågs vara ett sätt att skapa samhörighet 

och gemenskap samt ett sätt få alla att gå åt en gemensam riktning där förhoppningsvis 

alla tre parter utvecklas kontinuerligt. Utan målsamtal ansåg de att utvecklingen kunde 

stagnera, vilket skulle leda till försämrat engagemang inom företaget. Respondenterna 

menar att det finns ett samband mellan organisationen, medarbetaren och ledaren där 

alla tre har nytta av målsamtal. 

  

Absolut, jag tror att alla tre har nytta av målsamtalet. Jag som medarbetare får 

utvecklas i den riktlinjen jag vill. Ledare med hjälp av målsamtal kan ta reda på 

hur han kan hjälpa mig med utvecklingen. Organisationen är ju också intresserad 

i medarbetarnas utveckling, eftersom det kommer ju att även leda till 

organisationens förbättrade prestationer. (Medarbetare 2). 
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Utifrån respondenternas svar tolkar vi att majoriteten av respondenterna anser att 

målsamtalets syfte har en motiverande funktion samt att det är en viktig del i arbetet för 

att skapa engagemang.  

 

4.5 Faktorer 

 

Under det här avsnittet kommer vi att ta upp de faktorer som vi valde att lyfta fram i 

teorisyntesen. Detta var de faktorer som forskning och respondenterna påstod var 

viktigaste. Vi försökte därefter kontrollera hur dessa faktorer kunde skapa engagemang 

utifrån respondenternas svar. Tillvägagångsättet hur det gick till att skapa engagemang 

med hjälp av målsamtal varierade mellan respondenterna. Sammanställningen av detta 

sker i nedanstående avsnitt. 

 

4.5.1 Förberedelser 

 

Det var främst ledare som hävdade att förberedelser var en viktig faktor som påverkade 

målsamtalet och skapandet av engagemang. Medarbetare 2 var den enda medarbetaren 

som tyckte att det var viktigt med förberedelser. ”Jag anser att ledaren har även stor 

roll under målsamtal. Det flyttar på bättre när ledaren är förberedd för målsamtalet, 

men även jag som medarbetare har ansvar att förbereda sig tycker jag.” (Medarbetare 

2). Medarbetare 2 delade således synsättet att det var viktigt att båda parterna skulle 

vara väl förberedda inför målsamtalet. Detta var ett synsätt han delade med de övriga 

ledarna. Resultatet av detta skulle vara mer engagemang ifrån båda parter.  

  

Alla ledare använder sig av ungefär samma process när de skulle förbereda sig inför 

målsamtalet. Det första de gjorde var att beakta vad som togs upp på föregående 

målsamtal och kontrollerade hur situationen var i nuläget för personen i fråga. Samtliga 

ledare ville vara pålästa inför målsamtalet för att kunna ge den bästa möjliga 

feedbacken. Ledare 1 och Ledare 2 hade en samtalsmall som innehöll obligatoriska 

punkter som skulle tas upp under målsamtalet och beaktades vid förberedelserna. 

Ledare 3 brukade även ta kontakt med andra kollegor eller ledare som har bättre insyn 

på situationen hos medarbetaren och be om synpunkter om läget från dem. Enligt 

ledarna var det viktigt att vara en förebild och leda på ett föredömligt sätt för att skapa 

tillit till medarbetarna. Förberedelser ansågs vara viktiga för att skapa engagemang där 
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det även var viktigt att både ledare och medarbetare var förberedda. Förberedelserna 

ledde till att de som var inblandade engagerade sig mer under målsamtalet, men då 

gällde det att båda var förberedda och inte enbart ena parten. 

 

4.5.2 Tydlig struktur 

 

Samtliga respondenter ansåg att strukturen i målsamtalet påverkade målsamtalet. Det 

bidrog till att kunna diskutera de viktigaste frågorna då det fanns en mall som tog upp 

dessa punkter eftersom diskussionen kunde lätt avledas till andra ämnen. Då var det 

viktigt att de ändå hade diskuterat de punkter som målsamtalet hade som ändamål. Det 

behövde inte nödvändigtvis innebära att det behövde skrivas ner utan att de utbytte 

tankar och funderingar inför samtalet enligt Medarbetare 3. Medarbetare 1 var inne på 

samma spår och tyckte att det gällde att båda parterna var förberedda för att ha något att 

utgå ifrån sen får konversationen fortgå på ett naturligt sätt. Tydlig struktur uppfattades 

inte ha någon direkt koppling till skapandet av engagemang men eftersom den 

påverkade kvalitén på målsamtalet kunde den indirekt bidra till engagemang. 

 

Det är ju egentligen strukturen och sen att man verkligen håller sig till agendan. 

Det är väldigt lätt att man kommer in på andra saker men att man under det här 

mötet väl, båda parterna är noga med att nu pratar vi om mål och måluppföljning 

och inte investering eller något annat som ofta dyker upp. Så att hålla sig till 

agendan och ämnet. (Ledare 4). 

 

”Det är bra att ha en tydlig agenda. Man ska absolut kunna avvika från den och kunna 

diskutera något annat vid behov, men det är bra med struktur så att man inte glömmer 

något viktigt.”(Medarbetare 2). Utifrån Ledare 4 och Medarbetare 2 citat återgavs 

uppfattningen om att det är viktigt att ha någon form av struktur inför mötet för att 

komma ihåg att ta upp det som är väsentligt för målsamtalet. Den tydliga strukturen 

användes som en form av vägledning ifall konversationen skulle avvika. 

  

Ledarna hade möjlighet att utforma målsamtalen till en viss del. De var tvungna att utgå 

från den grundläggande mallen som företaget hade, men kunde lägga till punkter som de 

ansåg vara väsentliga. Ledare 3 utformade själv målsamtalet, vilket gjorde att han hade 

flera möjligheter till att ändra målsamtalet jämfört med andra ledare. Vi uppfattade det 
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som att ifall ledaren hade möjligheten att ändra upplägget av målsamtalet fanns det även 

möjligheter för ledaren att skapa engagemang. 

  

De respondenter som var ledare berättade att de hade någon form av mall som de utgick 

ifrån när de hade målsamtal. Ledare 1 och Ledare 2 påpekade att de har en lista med 

kontrollfrågor som var obligatoriska och skulle ställas under målsamtalet. De kallade 

det för en checklista som innefattar bland annat utbildningar och trivsel. Utifrån 

respondenternas resonemang avgjorde vi att tydlig struktur var en central del av 

målsamtal och kunde påverka skapandet av engagemang genom utformningen av 

målsamtalet och vilka ämnen de valde att lägga till i målsamtalet. Om engagemang var 

en del av agendan som genomfördes ansåg vi att tydlig struktur kunde påverka 

skapandet av engagemang. 

 

4.5.3 Tydliga mål 

 

Majoriteten av respondenterna menade att tydliga mål var det som främst skapade 

engagemang genom målsamtal. Respondenterna förklarade att med hjälp av tydliga mål 

blev det tydligare hur de kunde uppnå målen, vilket ledde till en vilja att hjälpa 

företaget. Det var lättare att engagera sig när alla arbetade i en gemensam riktning och 

hade gemensamma mål. Ledare 4 upplyste om att det var viktigt att medarbetare var 

delaktiga vid målsättningen och hade möjlighet att påverkade den. Ledare 4 menade att 

medarbetaren och ledaren måste vara överens om målen för att det ska fungera och 

skapa engagemang. 

  

Att ha tydliga mål, det hjälper många. Man kan titta på idrott eller vad som helst, 

det är bra för att ta det framåt. Det är inte alltid mål kan vara mest drivande. 

Ibland kan det vara att det ska vara kul eller man drivs av värderingar och man 

drivs av något annat. Men just mål som sånt är i många sammanhang bra. Det är 

alltid mycket som händer och har man ett tydligt mål som man vet följs upp då 

gör man kanske det lilla extra som kanske var jobbigt. (Ledare 3). 

  

Vi tolkar det som att tydliga mål kan användas för att motivera individer och med hjälp 

av målen identifiera vad som driver den specifika individen. Därefter kan målen 

anpassas efter individens preferenser. Detta ska i sin tur bidra till skapandet av 

engagemang hos medarbetaren. 
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Det är viktigt för dem att veta vad som är målet med verksamheten och då skapar 

det ett engagemang och en vilja att nå de här målen. Har man inga mål då blir det 

lätt att man inte vet varför går man till jobbet på morgonen. Det blir svårstyrt. 

Men har man ett mål då blir det lättare som medarbetare att både tycka det här är 

rätt arbetsplats för mig eller det här är inte rätt arbetsplats för mig. Båda 

aspekterna är viktiga för den enskilde och för bolaget. (Ledare 4). 

  

Vi tolkade det ovanstående citatet som att det förekom dilemman ifall det inte återgavs 

tydliga mål och att detta försvårade styrningsprocessen för företaget och skapandet av 

engagemang.  

  

Det viktigaste är för mig är att det blir tydligt och att målen är tydliga och har 

någon form av mening. Det ska inte vara något som man bara bockar av. Det ska 

verkligen leda till en förändring och en förbättring, en utveckling på något 

sätt.(Medarbetare 4). 

  

”Och då om man har tydliga mål, då är det lättare att uppnå de också tycker jag. Och 

att man känner att man drivs av någonting och vill bli bättre på någonting. Då tror jag 

att man får engagemang.”  (Ledare 1). ” Jag blir mer engagerad i jobbet om jag 

känner att jag fixar uppgiften. Det finns många sätt att göra det på.” (Medarbetare 4). 

Ett annat förekommande tankesätt är att målen behöver vara realistiska och uppnåbara 

för att medarbetare ska kunna bli engagerade. Det krävde att det fanns någon form av 

budskap där tydliga mål användes som en vägledning för att engagera medarbetaren. 

När medarbetare kände att de klarade av sina arbetsuppgifter bidrog det till skapandet 

av engagemang hos dem. 

  

Som helhet bedömer vi att tydliga mål är en av de viktigaste faktorerna som kan bidra 

med engagemang genom målsamtal eftersom det finns flera möjligheter att anpassa 

målen efter individens preferenser och är en central beståndsdel för målsamtalet. 

 

4.5.4 Antal medarbetare per ledare 

 

Ledarna hade ungefär lika många medarbetare där fyra av ledarna hade mellan sex och 

elva medarbetare. Majoriteten av ledarna tyckte att antalet medarbetare som de 
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ansvarade för var tillräckligt. Ledare 5 önskade att hon fick ansvar för flera eftersom 

hon ansåg att sex stycken var för få och hon hade förmågan att hantera ytterligare 

medarbetare. Ledare 2 var den enda ledaren som hade betydligt fler medarbetare att 

ansvara för. Han ansvarade för mellan 28 och 32 medarbetare. Han hade 28 medarbetare 

i grundbemanning men vid upplärning ansvarade han för flera. Han ansåg att antalet var 

för stort. Vi uppfattade det som att han inte hade tid att engagera sig i alla medarbetare 

och det i sin tur påverkade engagemanget. 

  

Att ha elva i sin grupp är inte för många men jag kanske skulle behöva dra ner på 

någon annan syssla för att få allt att gå ihop. Jag har varit konsultchef på andra 

företag tidigare också och då hade jag tjugo i en grupp och det funkade också bra 

men då gjorde jag väldigt begränsat med egna uppdrag, hade princip inga alls och 

då gick det ihop bra också. Sälj biten gjordes mycket av konsulterna. Så det beror 

på hur man lägger upp det. (Ledare 3). 

  

Antalet medarbetare verkade inte ha lika stor betydelse för ledaren  som 

arbetsbelastningen. Ledaren påverkades mer av de arbetsuppgifter denne hade utöver 

antalet medarbetare istället för antalet medarbetare. Det verkade emellertid finnas en 

övre gräns för antalet medarbetare för att situationen skulle vara hanterbar för ledaren. 

Vår uppfattning var att antalet medarbetare påverkade belastningen av ledaren. Antalet 

medarbetare i sig hade ingen större effekt på skapandet av engagemang. ”Jag vet inte 

om målsamtalet skulle blir mer effektiv som sådant. Men jag tror att ledarskapet skulle 

bli effektivare med färre medarbetare, man skulle kunna lägga mer tid på varje enskild 

medarbetare.” (Ledare 2).  

 

Vi bedömde att antalet medarbetare per ledare hade större påverkan på ledarskapet 

gentemot engagemang. Antalet medarbetare påverkade belastningen av ledaren, vilket 

kan påverka skapandet av engagemang men vi tolkade det som att det inte fanns en 

direkt koppling mellan engagemang och antalet medarbetare per ledare. 

 

4.5.5 Tid 

 

Den övervägande delen av respondenterna hade ingen specifik tid när de hade 

målsamtal och det var oftast beroende på kalendern från både medarbetaren och ledaren 

som styrde när målsamtalen inträffade. Målsamtalet kunde inträffa på förmiddagen eller 



 

50 

 

eftermiddagen men även på helger och kvällar för vissa. Målsamtalet var även beroende 

av vilka arbetsuppgifter personen i fråga hade där en del respondenter hade målsamtalet 

på eftermiddagen eftersom de hade mycket att göra på förmiddagarna. Vi tolkade därför 

tiden när målsamtalet ägde rum som oväsentlig för skapandet av engagemang. 

  

De respondenter som avsatte tid för målsamtalen avsatte mellan en timme och en och 

halvtimme där resterande inte avsatte någon specifik tid för målsamtalet. Alla 

respondenterna hade flexibel tidsättning där målsamtalet fick ta den tid som behövdes. 

Respondenterna strävade efter att begränsa målsamtalet till max en och halvtimme. Det 

förekom dock målsamtal som kunde bli längre. De ansåg att det var viktigt att både 

medarbetaren och ledaren fick säga det som de ville säga vilket var anledningen till att 

de försökte att inte begränsa tiden för målsamtalet. Längden var beroende av vad som 

önskades och behövdes tas upp under målsamtalet. Samtliga respondenter var nöjda 

med tiden som avsattes för målsamtalen.  

 

Medarbetare 3, Medarbetare 1, Ledare 1 och Medarbetare 2 tyckte att det var viktigt att 

det fanns tillräckligt med tid för att kunna ta upp allt som båda parterna ville diskutera 

och att målsamtalet utfördes i lugn och ro för att undvika att bli stressade. Medarbetare 

3, Medarbetare 1, Ledare 1 och Medarbetare 2 strävade efter att inte behöva stressa sig 

igenom målsamtalet och att de fick utföra målsamtalet ostört. Vår uppfattning var att det 

var viktigt för skapandet av engagemang att medarbetare hade tillräckligt med tid under 

målsamtalet. Det var viktigt för respondenterna att de kunde ta upp alla deras 

ståndpunkter för att känna sig uppmärksammade vilket engagerade dem. 

 

Jag är en operativ chef och det betyder att min telefon kan ringa när som helst, 

även under målsamtal. Jag tycker faktiskt det kan vara oförskämt mot 

medarbetaren att ta ett telefonsamtal under målsamtalet. Och läser man om 

grundläggande förutsättningar så är det ju att man ska stänga av telefonen och 

bara fokusera på medarbetaren.’’ (Ledare 2). 

 

Ledare 2 var den enda som ville ha mer ostörd tid för sina målsamtal med sina 

medarbetare. Ledare 2 menar att det skickar fel typ av signaler till medarbetarna. Det 

sätter ledaren i en dålig position när de är tvungna att avbryta målsamtalet och svara på 

inkommande samtal och på så sätt prioritera något annat under målsamtalen. Vår 
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uppfattning var att som ledare är det viktigt att kunna prioritera den tid som ges till 

medarbetare utan avbrott för att de inte skulle känna sig bortvalda vilket har negativ 

effekt på engagemang. ”Jag brukar säga till i god tid när målsamtalet kommer att äga 

rum, så att medarbetaren hinner förbereda sig.” (Ledare 2). Ledare 2 påpekar att det är 

viktigt att berätta för medarbetaren i god tid när målsamtalet ska inträffa för att ge dem 

en chans att förbereda sig inför samtalet. Flera av respondenterna ansåg att det inte är 

enbart ledare som hade ansvar utan att både medarbetaren och ledaren hade ett 

ömsesidigt ansvar för att båda ska vara engagerade genom att förberedda sig i god tid. 

 

4.5.6 Frekvens 

 

Frekvensen av målsamtalen varierade en del från företag till företag. Det förekom oftast 

att de hade målsamtal en gång per år men det fanns ett företag som hade det kvartalsvis 

och ett annat som hade det månadsvis. Majoriteten av respondenterna var nöjda med 

frekvensen av målsamtal i deras företag. De var nöjda med antalet målsamtal så länge 

de kunde ge och få feedback under året.  

 

”Kontinuitet, man har en plan för hur man följer upp det här. En stående agenda 

egentligen. Det sker med regelbundenhet så det inte blir när man får tid över. Det gäller 

att avsätta tid för det.”(Ledare 4). Vi tolkade det som att det inte hade någon större 

betydelse hur frekvent målsamtalet utfördes utan att det viktiga var att det skedde 

regelbundet och att det verkligen genomfördes för att det skulle bidra med engagemang. 

  

Ledare 1 och Ledare 5 var de enda respondenterna som tyckte att målsamtalen skulle 

ske oftare i sina respektive företag. Ledare 5 tyckte att de skulle ha målsamtalen oftare 

eftersom det i dagsläget är en gång per år. Ledare 5 antydde att frekvensen har stor 

betydelse för skapandet av engagemang där hon menar att mer frekventa målsamtal där 

det finns delmål som ska uppnås under året skulle leda till ökat engagemang. Ledare 1 

önskade att de hade målsamtalet två gånger per år. Ledare 1 ansåg att det fungerade en 

gång per år om arbetet var övergripande men om det skedde oftare gällde det att 

samtalen inte var lika omfattande. 

  

Medarbetare 4 och Ledare 3 vill vara tydliga med att deras målsamtal inte fungerar som 

den traditionella formen av målsamtal. Utifrån deras erfarenhet, arbetar deras företag på 
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ett unikt sätt jämfört med andra företag. Deras möten sker mer frekvent och de har 

samtalen en gång i månaden. De tar heller inte enbart upp målen under dessa samtal 

utan även frågor om välmående och deras fysiska tillstånd eftersom de vill att sina 

medarbetare mår bra både mentalt och fysiskt. Det är viktigt för dem att de trivs 

samtidigt som de presterar och utför sina arbetsuppgifter, men att de även uppmuntrar 

medarbetarna att betrakta andra medarbetare och deras välmående och situation. Vår 

uppfattning var att denna form av upplägg där samtalen genomfördes mer frekvent 

bidrog mest till skapandet av engagemang jämfört med andra företagens upplägg. 

  

När man själv jobbar och man ska jobba hemma själv med att bli bättre på något 

så vill man ha snabb återkoppling och skulle det ta ett år mellan varje tillfälle så 

skulle det vara svårt, det tar för lång tid. Så jag tror att målsamtal och 

uppföljningssamtalen av målen behöver man ha ofta. En gång i månaden behövs 

för att ta det framåt annars händer det för lite. Min erfarenhet av en gång i året, 

det ger inte så stor effekt, man är överens då, det kanske händer någonting här 

och där, men sen har medarbetaren kanske inte tittat på det där under elva 

månader förutom kanske sista veckorna innan samtalet som man har bokat in. 

(Ledare 3). 

  

Ledare 3 och Medarbetare 4 anser att målsamtal som inträffar halvårsvis eller på 

årsbasis är för sällan. Det är för mycket som förändras och som ska tas upp under ett 

årligt möte som kan medföra att en del glöms bort eller inte är aktuellt efter ett år. 

Utifrån respondenterna svar bedömer vi att det krävs högre frekvens av målsamtal för 

att kunna bidra till ett ökat engagemang. En återkoppling som sker årsvis eller 

halvårsvis är alldeles för sällan för att kunna motivera medarbetarna. Enligt vår 

bedömning är det ett minimum att målsamtalen ska hållas kvartalsvis för att skapa 

engagemang. Eftersom uppföljningen skedde för sällan medförde det att målsamtalet 

blev irrelevant i förhållande till medarbetarens arbete. 

 

4.5.7 Plats 

 

Var målsamtalen tog plats någonstans varierade. Det vanligaste var att målsamtalet hölls 

i någon av företagets konferensrum eller neutral plats. Det förekom att samtalen ägde 

rum på kontoret men det var inte ofta. Samtliga tyckte att det var bra att ha samtalet på 

en neutral plats, men tyckte inte att det hade någon betydelse för kvalitén av 
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målsamtalet. Medarbetare 3 nämnde att han kände sig lika avslappnad på både neutral 

plats och kontor vilket inte förhindrade honom från att uttrycka sina åsikter. Detta 

verkade överensstämma hos övriga respondenter. Majoriteten av respondenterna tyckte 

inte att det hade någon större betydelse var samtalen inträffade. Platsen som 

målsamtalet utförs på har ingen större betydelse för majoriteten av respondenterna men 

flera av dem hänvisar till att det behöver utföras i ett rum som är ostört. Vår uppfattning 

var att plats inte hade någon större påverkan på engagemang. 

 

Sedan jag tycker att man ska välja neutral plats. I mitt fall har vi ganska stort 

kontor där jag kan ta in medarbetarna. Jag tycker inte att man ska sitta vid mitt 

skrivbord, då sitter jag som i någon form av hög position och de är alldeles 

bredvid. Så när de kommer in så ber jag att flytta till ett köksbord där det är lite 

mer neutral mark. Det kan finnas även bättre ställen att flytta sig till så att det blir 

ännu mer neutralt, till ett annat rum till exempel.  (Ledare 2). 

 

Ledare 2 var den enda respondenten som valde att lyfta fram neutral plats som en viktig 

faktor. Han hävdar att det är bättre att ha målsamtalet på neutral plats för att det ska bli 

mer naturligt och avslappnad miljö, vilket fick oss att tro att plats kan skapa 

engagemang men till en begränsad nivå. 

 

Jag har det bra och behöver inte svara på telefon, men jag vet att andra 

produktionsledare har stora problem med det. Och det förstår jag, det är så klart 

ett stort störande moment. Det tror jag att alla produktionsledarna tycker att det är 

stort störmoment. (Medarbetare 4). 

 

”Störningar av till exempel telefonen eller någon knackar på bör undvikas, de ser jag 

som största faktorer.’’ (Medarbetare 1). ’’Vi sitter inte på ett kafé. Man behöver prata 

ostört men framförallt kunna prata om saker som ingen annan ska höra. Då tror jag att 

bra att ta det i ett av de neutrala rummen här.” (Ledare 3). Vi bedömer att var 

målsamtalet utförs har en liten påverkan på målsamtalet. Däremot tolkar vi det som att 

det är viktigare att ha målsamtalet i ett ostört rum än på en neutral plats. Det är viktigt 

att medarbetaren känner sig prioriterad och uppmärksammad för att hon eller han ska bli 

engagerad, vilket inte uppfylls om de blir störda under målsamtalet. Därför anser vi att 

det är viktigt att välja rätt plats för mötet för att denna faktor ska kunna bidra till 

engagemang. 
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4.6 Empirisyntes 

 

Med hjälp av respondenternas svar och den teoretiska referensramen skapade vi en 

teorisyntes som omfattade faktorer som skapade engagemang genom målsamtal. Dessa 

faktorer var, plats, tid, tydliga mål, antal medarbetare per ledare, frekvens, förberedelser 

och tydlig struktur. Samtliga faktorer har tagits upp i vår empiri. Empirin bearbetades 

för att synliggöra hur dessa faktorer kunde skapa engagemang genom målsamtal. 

 

Utifrån det bearbetade empiriska materialet kunde vi förtydliga i vilken grad de utvalda 

faktorerna påverkade engagemang genom målsamtal. Det visade sig att förberedelserna 

var viktiga för både ledare och medarbetare där de båda behövde vara förberedda för att 

bli engagerade. Det gick att skapa engagemang genom tydlig struktur utifrån vad som 

togs med i mallen. Tydliga mål kunde utformas efter individens behov vilket kunde 

skapa engagemang. Antalet medarbetare hade inte lika stor påverkan på engagemang 

jämfört med andra faktorer. Faktorn kunde påverka engagemang genom att förändra 

ledarens arbetsbelastning som i sin tur hade inverkan på hanteringen av engagemang. 

Faktorn hade dock ingen egen påverkansförmåga som en del andra faktorer hade. Tiden 

som avsattes för målsamtalet kunde påverka engagemanget genom att ge utrymme för 

medarbetaren att yttra sina åsikter. Frekvens var viktig för att kunna ha en kontinuerlig 

återkoppling där medarbetare kunde få höra beröm och kritik vilket skapade 

engagemang. Neutral plats bidrog med engagemang genom att ett ostört rum gav 

medarbetaren en känsla av att vara prioriterad vilket skapade engagemang. Vi bedömde 

att alla faktorer påverkade engagemang men i varierad utsträckning. 
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5 Analys 

 

I följande avsnitt har vi jämfört teoretisk referensram med empiri. Vi har därefter 

identifierat skillnader och likheter mellan dessa två avsnitt som sedan har använts för att 

formulera följande avsnitt, bidrag. 

 

5.1 Engagemang 

 

Engagemang uppfattades som en viktig faktor av både den teoretiska referensramen 

(Arslan & Roudaki, 2019; Dalal et. al., 2012; Farris, 2011; Mayo, 2016) och empiri. 

Respondenterna ansåg att engagemang var viktigt för att organisationen och de anställda 

ska kunna utvecklas. I teorin poängterades det att organisation var en bidragande faktor 

för anställdas engagemang vilket vi tolkade som kausalitet mellan teoretisk referensram 

och empirin. 

 

Respondenterna beskrev engagemang som drivkraft, delaktighet, förtroende, något 

positivt, initiativ och viljan att göra mer än det nödvändiga. Viljan att göra mer än det 

nödvändiga togs med i teorin (Baumuruk, 2006). Övriga beskrivningar skiljde sig från 

den teoretiska referensramen som förklarade att engagemang var arbetstillfredsställelse, 

effektivitet, motivation och uppmärksamhet (Arslan & Roudaki, 2019; Baron, 2012; 

Baumruk, 2006; Farris, 2011). Vi bedömde dock att båda parterna beskrev samma ämne 

vilket gjorde att vi drog slutsatsen att de delade samma uppfattning angående 

definitionen av engagemang. Vi ansåg att det var viktigt att de delade uppfattning för att 

deras beskrivningar om hur faktorer bidragit med engagemang skulle vara giltiga. 

 

Respondenterna hävdade att det fanns många faktorer som kunde både öka och minska 

engagemanget och ansåg att det var svårare att skapa engagemang än att minska den. 

Detta påvisades, enligt oss, i teorin eftersom engagemang utgår ifrån personliga 

preferenser där individer ska känna att de är uppmärksammade, hörda och sedda (Arslan 

& Roudaki, 2019; Farris, 2011; Mayo, 2016). Vi använde denna information för att 

senare bedöma hur faktorerna kunde skapa engagemang och i vilken utsträckning. 
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5.2 Ledare 

 

Det kan konstateras att ledaren har en viktig roll för skapandet av engagemang hos 

medarbetaren, vilket har konstaterats bland såväl respondenterna som i den teoretiska 

referensramen (Baumuruk, 2006; Men, 2015; Mitonga-Monga, 2018). En ledare ansågs 

vara kompetent av respondenterna när ledaren uppmärksammade medarbetaren som en 

viktig faktor, vilket överensstämde med vårt empiriska material. Enligt empiri var det 

viktigt att ledaren kunde hantera skapandet av engagemang och hade möjlighet att själv 

påverka det. I den teoretiska referensramen beskrevs detta som egenskaper som 

vägledande, tydlig och kunnig (Baumuruk, 2006; Carter & Baghurst, 2014). Vår 

tolkning är att ledaren hade goda möjligheter att själv påverka engagemang och kunde 

engagera sina medarbetare i stor utsträckning. 

  

Utifrån den teoretiska referensramen och empirin uppfattade vi det som att ledare 

behövde ha en öppen och tydlig dialog med sina medarbetare (Baumruk, 2006; Carter & 

Baghurst, 2013). Kommunikation var viktig, enligt respondenterna, för skapandet av 

engagemang där ledaren behövde kunna lyssna samt hantera medarbetarens åsikter, 

vilket överensstämde med teorin (Baumruk, 2006; Carter & Baghurst, 2013). Teorin 

hävdar dock att denna kommunikation ska ske frekvent och vara direkt vilket även 

framgick i empiri (Baumruk, 2006). Vi drog slutsatsen att kommunikation mellan ledare 

och medarbetare var av väsentlig betydelse för skapandet av engagemang genom 

målsamtal. Ledaren i sig var också väldigt viktig eftersom ledare hade stort inflytande 

på skapandet av engagemang, målsamtal och medarbetare. 

 

5.3 Feedback 

 

Samtliga respondenter var överens om att feedback var ett viktigt verktyg när de ville 

förbättra sitt engagemang och utvecklas. Genom att få höra vad de gjorde bra samt vad 

som skulle förbättras var det enklare för medarbetarna att engagera sig. Påståendet att 

feedback främjar engagemang på arbetsplatsen återkommer även inom forskningen och 

litteraturen (Fiske, 2001; Gunnarsson, 2009; Hilmarsson, 1999; Øiestad, 2005). Vi 

tolkade det som att respondenterna upplevde att både negativ och positiv feedback ledde 

till enbart positiv förändring och ökandet av deras engagemang, vilket även 

uppmärksammades av Capotondi (2007). 
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Något som var viktigt för respondenternas engagemang var kontinuerlig feedback. 

Enligt vår tolkning så upplevde respondenterna att deras engagemang dämpades när de 

inte fick kontinuerlig feedback eller återkoppling. Respondenterna ansåg att omedelbar 

feedback var viktig eftersom det annars skulle dämpa deras engagemang och deras 

fokus skulle ligga på annat. Vi anser därför att det var viktigt att ha både kontinuerlig 

och direkt feedback för att upprätthålla nivån på engagemanget. Betydelsen av 

kontinuerlig och direkt feedback uppmärksammades av tidigare forskning. Vi tolkade 

det dock som att detta var mycket viktigare för våra respondenters engagemang än vad 

forskningen påstod. Tamera (2019) var den enda författaren som betonade vikten av just 

kontinuerlig feedback för medarbetares engagemang. Det som var intressant i den 

empiriska data som vi insamlade var att respondenterna ansåg att deras engagemang 

blev sämre när kontinuerlig feedback från ledaren saknades, något som inte lyftes upp i 

forskningen. 

  

Ett flertal gånger påpekade respondenterna att det var fördelaktigt om feedback var 

dubbelriktad. Detta betonades speciellt av våra respondenter som hade ledande 

positioner. Ledarna menade att feedback från medarbetare gav dem möjligheten att 

utveckla sitt ledarskap vilket gjorde att de blev bättre ledare. Vi tolkade det som att 

dubbelsidig feedback utvecklade båda parterna där de var intresserade av att förbättra 

sina prestationer. Vi bedömde att dubbelsidig feedback ledde till en slags kedjereaktion 

som skapade engagemang på arbetsplatsen. Båda blev engagerade och på så vis kunde 

det smita av sig på andra. Detta förstärks även utifrån teoretisk referensram som 

hävdade att dubbelsidig feedback är av stor betydelse (Capotondi, 2007; Gunnarsson, 

2009; Sias, 2009; Øiestad, 2005). 

  

Att både positiv och konstruktiv feedback är betydelsefullt och främjar utveckling och 

engagemang hos medarbetare menade samtliga respondenter och teorin (Capotondi, 

2007; Sias, 2009). En del respondenter betonade att feedback behövde vara detaljerad 

för att de skulle känna sig engagerade. Medarbetarna ville att ledaren skulle förklara och 

motivera sina beslut vid feedback där de tog upp kritik och beröm. Vår uppfattning var 

att en tydlig och detaljerad feedback främjade engagemanget hos medarbetarna, något 

som forskningen inte uppmärksammade i högre utsträckning.  
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5.4 Målsamtal 

 

Syftet med målsamtalet var enligt den teoretiska referensramen (Engqvist, 1994; 

Granberg, 2003; Mikkelsen, 1998).  att använda målsamtal som en strukturerad form av 

informationsbyte där det var möjligt att både ge och få feedback, vilket överensstämmer 

med empiri. Respondenterna ansåg att målsamtalet var en form av kommunikation som 

omfattade långsiktiga samt kortsiktiga planer, utveckling och feedback. Den nya synen 

av att den mänskliga faktorn har blivit central återspeglas i teorin (Fletcher, 2001). Detta 

har i sin tur, enligt våra tolkningar, lett till att företag vill ha engagerade medarbetare 

och vill därför utforma målsamtal på rätt sätt. Vi konstaterar därför att målsamtal är ett 

viktigt verktyg som kan skapa engagemang och öka trivsel hos medarbetaren vilket 

förstärks av både den teoretiska referensramen (Jönsson, 2004; Granberg, 2003; 

Lindelöw, 2008; Lindgren, 2001) och empirin. 

 

Enligt teorin framgår det att målsamtal är viktigt för flera olika intressenter 

(Hilmarsson, 1999; Jönsson, 2004; Martin & Barol, 2003; Meinecke, Lehmann-

Willenbrock & Kauffeld, 2017; Price, 2013). Det var viktigt att organisationer, 

medarbetare och ledare uppfattade värdet av målsamtal för att det skulle bli lyckat 

(Jönsson, 2004). Teorin och respondenterna är överens om att målsamtalet var viktigt 

för både ledare och medarbetare eftersom målsamtalet kunde bidra med skapandet av 

engagemang genom till exempel tydliga mål. Målsamtalet ansågs ha en motiverande 

funktion vilket hade positiv påverkan på medarbetaren och ledare, vilket ledde till 

förbättrade prestationer. Detta ledde även till förbättrade företagsresultat där vår 

slutledning blev att det var fördelaktigt att målsamtalet prioriterades för att skapa 

engagemang. 

 

5.5 Faktorer 

 

Det anses vara svårt att hålla i ett målsamtal och det finns många faktorer som avgör om 

målsamtalet blir givande (Capotondi, 2007). I nästkommande del ska vi analysera, 

utifrån forskning och våra respondenters svar, hur och i vilken utsträckning de konkreta 

faktorer som beskrevs i teori- och empirikapitlen kan påverka engagemang via 

målsamtal. 
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5.5.1 Förberedelser 

 

Det är viktigt att både medarbetaren och ledaren förbereder sig inför målsamtalet enligt 

teoretisk referensram (Capotondi, 2007; Engqvist, 1994; Mikkelsen, 1998; Price, 2012). 

Utifrån vår empiriska data var denna syn olikartad där det var främst ledare som höll 

med ovanstående påstående. Vi upplevde att ledare tyckte att det var viktigare med 

förberedelserna än vad det var för medarbetarna. Detta i sig ansåg vi påverkade 

engagemanget negativt eftersom i den teoretiska referensramen lyfts det fram att båda 

parterna bör vara förberedda för att båda ska bli engagerade. Det är viktigt att inte slarva 

med det (Enquist, 1994; Mehrens, 1998).  

 

Vi uppfattade det som, utifrån respondenterna och den teoretiska referensramen, att 

förberedelserna hade stor inverkan på engagemanget hos ledare för att de gjorde sitt 

yttersta för att förberedda sig i god tid och vara pålästa inför målsamtalet (Capatondi, 

2007). Detta i sin tur bidrog med skapandet av engagemang hos medarbetare eftersom 

de kände sig prioriterade och uppmärksammade under målsamtalet. Capotondi (2007) 

menar att de ledare som förbereder sig inför målsamtalen har en engagerade effekt på 

såväl sig själva som deras medarbetare. Respondenterna anser för att skapa ännu mer 

engagemang med hjälp av förberedelser gäller det att motivera även medarbetarna att 

förbereda sig inför målsamtalet. 

 

5.5.2 Tydlig struktur 

 

Price (2013) påpekar att målsamtal ska ha en tydlig struktur där både företagets och 

medarbetarens intresse ska beaktas. Tydlig struktur är en av faktorerna som leder till att 

målsamtal blir lyckat. Detta uttrycks även i vårt empiriska material, där respondenterna 

menar att tydlig struktur är en viktig del av målsamtal. Enligt vår bedömning så 

uppfattades tydlig struktur av respondenterna som en av mest betydelsefulla faktorer 

som främjade deras engagemang. Tydlig struktur bidrar framför allt i att det 

tydliggjorde vilka punkter som var viktigaste för både organisationen och medarbetare. 

  

Det var viktigt för ledarna att det fanns en samtalsmall som kunde dem hjälpa att hålla 

en givande diskussion. Vi tolkade det som att samtalsmallarna bidrog till bättre struktur 

på samtalet, som i sin tur hjälpte respondenterna urskilja mellan viktiga och mindre 

viktiga punkter vilket bidrog till utveckling och engagemang. Vi upplevde dock att 
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samtalsmallen var viktigare i den teoretiska referensramen än de var för våra 

respondenter (Capotondi, 2007; Jönsson, 2004; Van De Mieroop et. al., 2014). 

Respondenterna ansåg att det var viktigt att få möjlighet att kunna prata om något annat 

än de punkterna som fanns i mallen. Det var framförallt den delen av samtalet när de 

kunde avvika från samtalsmallen och kunna diskutera det som var viktigt just för dem, 

som främjade deras engagemang på arbetsplatsen. Avvikelsen upplevdes vara en 

beaktning av medarbetarens intresse, vilket respondenterna menade ledde till att de 

kände sig sedda, hörda och uppskattade av ledaren. Vår övergripande tolkning är att 

samtalsmallar och tydlig struktur har mer betydelse för den teoretiska aspekten än vad 

den har för våra respondenter, både medarbetare och ledare. Utifrån intervjuerna 

bedömde vi att respondenterna uppskattade ifall punkter som trivsel fanns med i mallen. 

Det uppfattades som att organisationen brydde sig om dem ifall punkter som innefattade 

bland annat deras välmående. De kände sig prioriterade, vilket i sin tur skapade 

engagemang hos medarbetaren. 

  

Sammanfattningsvis bedömde vi att tydlig struktur var en viktig faktor för att skapa ett 

givande målsamtal. Målsamtalet hjälpte till att skapa en helhetsbild av organisationen 

och medarbetarbetarens intentioner som i sin tur skapade engagemang. Vi bedömde 

dock att engagemangskapandet utifrån tydlig struktur kunde tolkas på två sätt. Det ena 

var genom en avvikning från strukturen, vilket gjorde att medarbetarna kände sig hörda 

och sedda som främjade engagemang (Arslan & Roudaki, 2019; Farris, 2011). Vi ansåg 

att denna form av engagemangskapande var begränsad till en viss nivå. Det andra sättet 

vi uppfattade var utifrån utformningen av tydlig struktur och samtalsmallar. Tydlig 

struktur och samtalsmallar hade möjligt direkt påverka skapandet av engagemang hos 

medarbetare beroende på vilka punkter som togs med. Vår uppfattning var att skapandet 

av engagemang genom tydlig struktur varierade beroende på vilket tillvägagångssätt 

som användes. 

 

5.5.3 Tydliga mål 

 

Tydliga mål är en av de viktigaste och mest centrala faktorerna som bidrar med 

engagemang genom målsamtal konstaterar vi utifrån vårt empiriska material och 

teoretisk referensram. Utifrån respondenterna tolkade vi det som att med hjälp av 

tydliga mål tydliggjordes målsättningar och tillvägagångsätt, vilket bidrog till 
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engagemang och skapade en vilja att hjälpa företaget. Målsamtal ska enligt tidigare 

forskning innehålla tydliga mål för att bli givande och leda till önskat resultat (Daoanis, 

2012; Imran et.al, 2014; Ochoti et al., 2012; Price, 2013). Tydligt formulerade mål 

under målsamtalet var inte bara viktiga för organisationen men även för medarbetare 

eftersom dessa fungerade som motivationsfaktor för medarbetarna (Daonis, 2012). 

  

Vissa respondenter upplyste om att det var viktigt att medarbetare var delaktiga vid 

målsättningen och hade möjlighet att påverka för att skapa engagemang, vilket även 

poängterades av Myrna (2009). Vi uppmärksammade att de flesta respondenterna ansåg 

att tydliga mål gjorde att det kändes lättare att engagera sig, eftersom de upplevde att 

alla jobbade i en gemensam riktning och hade gemensamma mål, vilket skapade en 

känsla av engagemang och samhörighet. 

  

Vår tolkning var att tydliga mål var det som främst utvecklade engagemang hos 

respondenterna genom målsamtal. Något som, enligt oss, benämns i litteraturen och 

forskningen i mycket mindre utsträckning. I litteratur och forskning diskuterades en 

mängd andra fördelar med målsättningen, framför allt utifrån organisationens 

perspektiv, men väldigt få hänvisade till att en tydlig målsättning skapade engagemang 

hos medarbetare (Daoanis, 2012; Imran et.al, 2014; Ochoti et al., 2012; Price, 2013). 

Samtidigt som respondenterna uttryckte att det var en av de viktigaste faktorerna som 

främjade deras engagemang. 

  

Ledare 4 tyckte att det förekom dilemman ifall det inte återgavs tydliga mål under 

målsamtalet, vilket vi tolkade som att det skulle komplicera förståelsen för medarbetare 

angående organisationens riktning. Detta skulle även försvåra styrningsprocessen för 

ledaren och motverka skapandet av engagemang hos medarbetare, något som inte 

uppmärksammades av tidigare forskning. 

  

För många respondenter var det viktigt att målen behövde vara realistiska och möjliga 

att uppnå för att de skulle bli engagerade, vilket enbart lyftes fram av Granberg (2003) 

samt Gladisa och Susanty (2018). Vi fick uppfattningen om att detta var av stor 

betydelse för våra respondenter eftersom de kände att med hjälp av realistiska mål 

kunde de klara av sina arbetsuppgifter vilket bidrog till deras engagemang. 
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5.5.4 Antal medarbetare per ledare 

 

Utifrån den teoretiska referensramen fanns det en maximal gräns på antalet målsamtal 

en ledare kan ansvara för (Granberg, 2003; Jönsson, 2004). Gränsen ligger på 25 

personer och efter den passeras, minskar kvalitén på målsamtalet markant (Granberg, 

2003; Jönsson, 2004). Vår tolkning av teorin var att antal medarbetare per ledare 

motsvarar antalet målsamtal, eftersom ledaren ska ha målsamtal med varje medarbetare. 

Vårt resonemang utgår ifrån den teoretiska referensramen som beskrev att det var den 

närmaste ledaren som utförde målsamtalet med sina medarbetare (Jönsson, 2004). 

  

Hur stort inflytande antalet medarbetare per ledare hade på medarbetares engagemang 

var väldigt svårt att avgöra, ansåg vi. Anledningen till detta var att majoriteten av 

respondenterna som hade ledande positioner ansvarade för varierande antal där en del 

av respondenterna hade hand om sex till elva medarbetare. Vi bedömde att dessa 

respondenter tyckte att de kunde hantera antalet och skapade engagemang hos 

medarbetare utan några större svårigheter, vilket stämde överens med forskning som 

påstod att antalet inte påverkade effekten av målsamtalet när ledare hade ett antal som 

var mindre än 25 medarbetare (Granberg, 2003; Jönsson, 2004). 

  

En av ledarna ansvarade för över 25 medarbetare, vilket avvek från de andra ledarna. 

Denna ledare ansåg att detta antal var för stort vilket överensstämde med den teoretiska 

referensramen (Granbergs, 2003; Jönsson, 2004). Vi hade dock svårt att generalisera 

denna information, då vi ansåg att detta var en avvikelse och det krävdes mer 

undersökning för att kunna göra en rättmätig bedömning. 

  

Respondenterna hade ungefär samma uppfattning och var överens om att antalet 

medarbetare en ledare hade hand om inte påverkade engagemanget, men att 

effektiviteten av ledarskapet påverkades av antalet medarbetare. Däremot påpekade 

empiriska data att ledarens arbetsbelastning påverkade kvalitén av ledarskapet istället 

för antalet medarbetare. Vi bedömde därför att ett stort antal medarbetare påverkade 

effektiviteten av ledarskapet och hanteringen av engagemang negativt men vi såg ingen 

direkt koppling där antalet medarbetare bidrog till att skapa engagemang på egen hand. 
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5.5.5 Tid 

 

Både den teoretiska referensramen (Capotondi, 2007; Price, 2013; Mehrens, 1998) och 

empirin konstaterade att tiden för målsamtalet skulle prioriteras för att kunna ge 

medarbetaren utrymme att uttrycka sig och engagera sig under målsamtalet. Det som 

skiljde sig var uppfattningen om exakt hur lång tid målsamtalet skulle ta. Utifrån 

empirin utläste vi att målsamtalet fick ta den tid som krävdes för medarbetaren, vilket 

Mikkelsen (1998) inte håller med om och menar att detta medför ineffektivitet. Vi 

uppfattade det som, utifrån den teoretiska referensramen, att ett målsamtal bör vara 

mellan en timme och en och en halvtimme för att målsamtalet skulle bli givande 

(Mikkelsen, 1998; Lindgren, 2001). Detta överensstämde med tiden som avsattes av 

respondenterna för målsamtalet fastän de hävdade att målsamtalet fick ta den tid som 

krävde. Respondenterna menade att båda parter krävde ungefär en timme för 

målsamtalet för att alla skulle hinna uttrycka sina ståndpunkter. Vi bedömde att om 

medarbetaren fick tillräckligt med tid för att uttrycka sig kunde det skapa engagemang 

till viss del. 

 

Det var även viktigt, enligt Capotondi (2007) att ge medarbetaren tid att kunna 

förbereda sig för att kunna prioritera målsamtalet vilket överensstämde med empirin. 

Vår uppfattning var att medarbetarna kunde bli engagerade om de fick tiden att 

förbereda sig men vi ansåg att detta inte kunde skapa engagemang på egen hand. 

 

5.5.6 Frekvens 

 

Den teoretiska referensramen påvisade att frekvensen var en faktor som var 

betydelsefull för målsamtalet (Erbasi et al., 2012; Martin & Bartol, 2003). I delar av 

empirin framgår det att målsamtalen behöver vara mer frekventa eftersom omvärlden 

förändras för snabbt. Återkopplingen behöver ske oftare än årsvis för att kunna hänga 

med i utveckling och att målsamtalet ska ha någon påverkan, vilket överensstämde med 

teoretisk referensram (Capotondi, 2007; Lindgren, 2001; Martin & Barol, 2003). 

Resterande delar av empirin ansåg att det räckte med att målsamtalen förekom årsvis 

vilket överensstämde med Jönsson (2004). Ur ett engagemangsskapande perspektiv 

ansåg vi att det var viktigt att ha målsamtalen mer frekvent därför att det gav mer effekt 

genom att återkopplingen skedde oftare och på så sätt kände sig medarbetare prioriterad 
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och sedd (Arslan & Roudaki, 2019). Vi tolkade det som att det var viktigt att ha 

frekventa målsamtal för att skapa engagemang. Annars var det svårt att komma ihåg det 

som hade diskuterats vid föregående samtal, vilket försämrade engagemanget hos 

medarbetarna eftersom de ansåg att det blev irrelevant.  

 

När frekvensen var låg innebar det att det var långa mellanrum mellan samtalen, vilket 

gjorde att informationen blev föråldrad eller irrelevant enligt respondenter och tidigare 

forskning (Capotondi, 2007; Martin & Barol, 2003). Detta gjorde att effekten av 

målsamtalet minskade, vilket fick oss att tro att beroende på vilken frekvens som 

används kan det skapa engagemang hos medarbetaren. Mer frekventa målsamtal leder 

till bättre omdöme om individen och en aktuell lägesrapport där medarbetaren känner 

sig uppmärksammad, vilket leder till skapande av engagemang (Arslan & Roudek, 

2019). 

 

5.5.7 Plats 

 

Målsamtalen bör hållas på en neutral plats och valet av lokal ska väljas med omsorg på 

grund av psykologiska skäl enligt den teoretiska referensramen (Capotondi 2007; 

Lindgren, 2001; Mehrens, 1998). Vår uppfattning var att platsen där målsamtalet hölls 

inte hade någon större betydelse utifrån respondenternas svar men vi konstaterade att 

majoriteten av respondenterna utförde målsamtalstillfället på en neutral plats. Vi drog 

slutsatsen att de tog hänsyn till platsen fastän de gjorde det omedvetet för att undvika 

psykologiska hinder. Utifrån detta ansåg vi att det går att undvika minskande av 

engagemang genom att kringgå psykologiska faktorer eftersom de har negativa effekter 

på engagemang. I vilken utsträckning det kan bidra med skapandet av engagemang låter 

vi vara osagt. 

 

Från vårt empiriska material förekom det störningar under målsamtalet och 

respondenterna poängterade att det var viktigt att ha ett ostört rum under målsamtalen 

vilket överensstämde med Engquist (1994) samt Mehrens (1998) påståenden. Vi 

bedömde, utifrån respondenternas svar, att det var av större betydelse att ha ett ostört 

rum gentemot en neutral plats vilket inte stämde överens med den teoretiska 

referensramen som menade att det är lika viktigt att ha ett ostört rum och en neutral 

plats (Capotondi, 2007; Enquist, 1994; Lindgren, 2001; Mehrens, 1998). Vi tolkade det 
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som att störningarna under målsamtalet hade större påverkan på engagemang hos 

medarbetare än neutral plats. Medarbetarna kunde känna sig bortprioriterade ifall de 

blev avbrutna under målsamtalet (Arslan & Roudek, 2019). Vår bedömning var därmed 

att en neutral plats kan påverka engagemang i liten utsträckning men att ett ostört rum 

var viktigare för att skapa engagemang. 

 

Utifrån vår synvinkel kan valet av en ostörd plats förebygga minskat engagemang. Vår 

bedömning var att det gick att skapa engagemang genom neutral plats till en viss del 

men att det inte hade direkt påverkan på skapandet av engagemang. Vi ansåg att ha 

målsamtalet i ett ostört rum var av större betydelse för påverkan av engagemang. 

 

5.6 Sammanfattande modell 

 

Genom att sammanställa den forskning och litteratur som vår teoretiska referensram är 

byggd på och empirisk data utifrån våra intervjuer, kan vi dra slutsatsen att alla faktorer 

som vi har redogjort, har mer eller mindre påverkan på medarbetarnas engagemang via 

målsamtal. Det var svårare att bedöma vissa faktorer eftersom de, enligt vår uppfattning, 

hade indirekt påverkan på engagemang. Vi valde att sammanställa de konkreta 

faktorernas inflytande på engagemang genom nedanstående modell där vi lyfter fram 

ifall vi bedömde att de konkreta faktorerna hade direkt eller indirekt påverkan på 

medarbetarnas engagemang. Därefter förklarade vi på vilket sätt, enligt vår tolkning, 

dessa faktorer påverkade engagemang. 

 

Figur 4: Sammanfattande modell av faktorer med direkt eller indirekt påverkan på engagemang genom målsamtal 

(Egenkonsturerad) 
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5.7 Konkreta faktorer som har direkt påverkan på engagemang 
 

Vi anser att dessa konkreta faktorer kan enskilt skapa engagemang. Dessa  konkreta 

faktorer behöver inte användas tillsammans eller som komplement med andra konkreta 

faktorer utan kan skapa engagemang hos medarbetare på egen hand. 

 

5.7.1 Förberedelser 

 

Faktorn ”förberedelser” var en av de viktigaste faktorerna för tidigare forskning, men 

även en av de centrala faktorerna för respondenterna, som enligt oss hade en direkt 

påverkan på deras engagemang. Vi ansåg att under förberedelserna funderade både 

ledare och medarbetare över viktiga teman som de ville ta upp under målsamtalen. Detta 

ledde till att vid målsamtalstillfället diskuterades frågor som var intressanta och viktiga 

för ledare, organisationer och medarbetare, vilket ledde till engagemang. Denna faktor 

hade stor påverkan på engagemang förutsatt att även medarbetaren var väl förberedd för 

att kunna skapa engagemang. 

 

5.7.2 Tydliga mål 

 

I vår studie hade vi kommit fram till att faktorn ”tydliga mål” hade stor betydelse och 

direkt påverkan på medarbetares engagemang. Tydliga mål underlättade arbetet för 

medarbetare  genom en bättre förståelse för vad som skulle göras, hur de skulle uppnå 

målen och deras roll i processen. Organisationens mål bröts ner till individanpassade 

mål under målsamtalstillfället, vilket gjorde att medarbetaren fick en bättre uppfattning 

för företagets målsättning. Detta bidrog till skapandet av engagemang hos 

medarbetaren. 

 

5.7.3 Frekvens 

 

Studien visade att faktorn ”frekvens” hade en stor betydelse och direkt påverkan på 

skapandet av engagemang hos medarbetare. Det fanns rekommendationer i en del 

forskning där målsamtalet bör hållas oftare än en gång per år, men dessa 

rekommendationer kopplades inte till engagemang (Capotondi, 2007; Lindgren, 2001; 

Martin & Barol, 2003). Denna bedömning gjorde vi utifrån empiriska data. Våra 

respondenter ansåg att det var viktigt att frekvensen mellan målsamtalstillfällen skedde 

oftare än en gång per år. De ansåg att om de fick möjlighet att få feedback och kunde 
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diskutera deras planer mer frekvent vid målsamtal skulle det ledda till att deras nivå av 

engagemang upprätthålls. 

 

5.8 Konkret faktor som har direkt eller indirekt påverkan på engagemang 
 

Denna konkreta faktor kan ha direkt eller indirekt påverkan beroende på vilka 

förutsättningar som ledaren har till sitt förfogande. Har ledaren friare tyglar innebär det 

att ledaren kan med hjälp av denna konkreta faktor påverka skapandet av engagemang. 

Om ledaren har begränsade tyglar, begränsas även skapandet av engagemang. 

 

5.8.1 Tydlig struktur 

 

Vår uppfattning var att tydlig struktur kunde påverka skapandet av engagemang hos 

medarbetaren både indirekt och direkt. Vi ansåg att den indirekta påverkan uppstod när 

samtalet avvek från strukturen. Detta resulterade till ökat engagemang eftersom 

medarbetaren fick framföra punkter som denne ansåg vara viktiga. På så sätt kunde 

medarbetaren känna sig hörd och sedd vilket bidrog till skapandet av engagemang via 

målsamtal. Den direkta påverkan som vi identifierade var utformningen av strukturen. 

Ifall punkter som arbetstillfredsställelse togs med i mallen kunde den tydliga strukturen 

av målsamtalet ha en direkt påverkan på målsamtalet. Vår slutsats var att ifall det gick 

att anpassa utformningen av målsamtalsmallen, innebar det att tydlig struktur kunde ha 

en direkt påverkan på engagemang. Om det inte fanns möjlighet att anpassa 

samtalsmallen ledde det till att tydlig struktur hade indirekt påverkan. 

 

5.9 Konkreta faktorer som har indirekt påverkan på engagemang 
 

Vi anser att dessa faktorer kan påverka skapandet av engagemang till en viss gräns. 

Dessa konkreta faktorer kan inte på egen hand skapa engagemang men kan användas 

som komplement eller tillsammans för att bidra till skapandet av engagemang genom 

målsamtal. 

 

5.9.1 Tid 

 

Studiens resultat visade att ”tid” som faktor inte kan skapa engagemang hos 

medarbetare på egen hand. Utifrån respondenternas svar, bedömde vi att det ansågs vara 
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fördelaktigt med obegränsad tid för målsamtalet eftersom de fick möjligheten att lyfta 

fram viktiga teman och ha en fördjupad diskussion, vilket i sin tur skapade engagemang. 

Tiden i sig hade ingen större betydelse för deras engagemang och därför bedömde vi att 

denna faktor hade indirekt påverkan på engagemanget. 

 

5.9.2 Plats 

 

Utifrån vår uppfattning hade denna faktor inte någon större betydelse för medarbetares 

engagemang men utifrån empiriska data upptäckte vi att majoriteten av respondenterna 

utförde målsamtalet på en neutral plats. Detta innebar svårigheter vid generalisering då 

vi upplevde att majoriteten av respondenterna inte kunde besvara ifall den hade någon 

påverkan på deras engagemang. Detta var på grund av att de aldrig hade haft 

målsamtalet på annan plats än neutral. 

 

Våra åsikter överensstämde med forskningen som hävdade att målsamtal bör hållas på 

neutral plats på grund av psykologiska skäl, så att medarbetaren inte behöver känna sig 

underlägsen eller nervös. Vi hävdar därför att platsen hade större betydelse än vad 

respondenterna trodde eftersom de inte beaktade de psykologiska faktorerna. Utifrån 

detta betraktade vi att det gick att undvika minskande av engagemang genom att kringgå 

de psykologiska faktorerna eftersom de hade negativa effekter på engagemang. Det gick 

även att undvika minskandet av engagemang hos medarbetaren genom att välja ett 

ostört rum. På så vis undveks negativa effekter även här. Utifrån dessa resonemang 

anser vi att faktorn ”plats” har en indirekt påverkan på medarbetarnas engagemang.  

 

5.9.3 Antal medarbetare per ledare 

 

Vi noterade att majoriteten av respondenterna hade ungefär samma uppfattning om att 

antalet medarbetare en ledare ansvarade för inte hade någon direkt påverkan på 

engagemang, men att det påverkade kvalitén av ledarskapet. Ledarens arbetsbelastning 

hade inflytande på hur mycket tid denne kunde ägna åt sina medarbetare och 

detta påverkade kvalitén av ledarskapet, vilket bidrog negativt sett till engagemang. Vi 

fann ingen direkt koppling där antalet medarbetare bidrog till skapandet av engagemang 

på egen hand. Utifrån detta bedömer vi att faktorn ”antal medarbetare per en ledare” har 

indirekt påverkan på engagemang. 
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6 Bidrag 

 

I följande avsnitt framför vi hur vi har besvarat syftet med studien. Därefter presenteras 

de teoretiska och praktiska bidragen som studien resulterat i. Det sista vi behandlar är de 

förslag som är avsedd för fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av syftet 

 

I denna studie besvaras följande syfte ”Syftet är att öka förståelsen för vilka konkreta 

faktorer en ledare kan använda sig av för att skapa engagemang hos medarbetare genom 

målsamtal.”  

 

Utifrån teoretiskt bidrag och empirin identifierade vi sju konkreta faktorer som kunde 

skapa engagemang genom målsamtal. Dessa sju faktorer var tydlig struktur, tydliga mål, 

förberedelser, frekvens, antal medarbetare per ledare, tid och plats. Vi fann att de olika 

konkreta faktorerna påverkade skapandet av engagemang i olika utsträckningar. Vi 

valde därför att dela upp faktorerna i direkt och indirekt påverkan vid skapandet av 

engagemang genom målsamtal som illustrerades i följande modell (se även figur 4: 

sammanfattande modell).  

 

 

  

 

Faktorer som hade direkt påverkan på engagemang kunde på egen hand skapa ökat 

engagemang genom målsamtal. Faktorer som hade indirekt påverkan på engagemang 

kunde påverka engagemanget, men till begränsad nivå. En faktor kunde ha indirekt eller 
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direkt påverkan beroende på vilka förutsättningar ledaren hade. Vi har även genom 

denna studie erhållit en ökad förståelse för sambandet mellan engagemang, feedback, 

ledare och målsamtal. 

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

 

I denna studie har vi försökt att få en förståelse för konkreta faktorer som en ledare kan 

använda sig av för att kunna skapa engagemang hos medarbetaren vid ett målsamtal. 

Tidigare forskning åberopade att det behövdes mer forskning kring konkreta faktorer 

som påverkade målsamtal och hur dessa kunde skapa engagemang hos medarbetare 

(Farris et al., 2011). Vi anser därför att vårt första teoretiska bidrag är den 

sammanställning av de sju konkreta faktorerna som togs fram utifrån den teoretiska 

referensramen och empirin. De sju konkreta faktorerna är tydlig struktur, tydliga mål, 

förberedelser, frekvens, antal medarbetare per ledare, tid och plats. Ökad förståelse och 

fördjupning kring dessa faktorer resulterade i insikt gällande vilka konkreta faktorer 

som påverkar skapandet av engagemang genom målsamtal, därav ett teoretiskt bidrag. 

 

Uppsatsen bidrar med en djupare teoretisk förståelse för engagemang, feedback, ledare 

samt målsamtal och hur sambandet mellan dessa begrepp fungerar. Utifrån modellen 

(Figur 2) som tas upp i den teoretiska referensramen har vi tydliggjort sambandet 

mellan dessa begrepp. Med hjälp av denna modell är det enklare att se en helhetsbild på 

hur dessa ämnesbegrepp hänger ihop och på vilket sätt de är kopplade till medarbetares 

engagemang. 

 

Vårt sista teoretiska bidrag var sammanställningen som gjordes (Se figur 4: 

Sammanfattande modell) i slutet av analysen där vi beskriver vilka konkreta faktorer 

som vi tolkar har direkt och indirekt påverkan vid skapandet av engagemang. Vi anser 

att det finns konkreta faktorer som kunde påverka skapandet av engagemang i större 

utsträckning jämfört med andra konkreta faktorer. Vi fann att tre konkreta faktorer hade 

direkt påverkan på skapandet av engagemang genom målsamtal. Dessa faktorer var 

tydliga mål, frekvens och förberedelser. Vi fann även tre konkreta faktorer som hade 

indirekt påverkan på skapande av engagemang genom målsamtal. Dessa faktorer var 

plats, tid och antal medarbetare per ledare. En faktor kunde ha både direkt och indirekt 

påverkan på skapande av engagemang genom målsamtal. Denna faktor var tydlig 
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struktur. Vi har därav ökat förståelsen för konkreta faktorer och i vilken utsträckning de 

kan skapa engagemang genom målsamtal.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

 

Utöver vårt teoretiska bidrag uppmärksammade vi tre praktiska bidrag. Dessa bidrag 

anser vi är viktiga för att på lång sikt förbättra metoder som skapar engagemang via 

målsamtal. Vårt första praktiska bidrag är att en ledare bör främst beakta de konkreta 

faktorerna förberedelser, tydliga mål, frekvens och tydlig struktur vid hanteringen av 

målsamtalet för att skapa ökat engagemang. Dessa fyra främjade medarbetarens 

engagemang främst på egen hand. Det betyder dock inte att resten av de konkreta 

faktorerna inte kan skapa engagemang. Beaktar ledare alla sju konkreta faktorer kan de 

främja engagemang hos medarbetare i ännu större utsträckning än ifall de enbart 

fokuserar på de tre eller fyra tidigare nämnda faktorerna som har direkt påverkan. 

 

Vårt andra praktiska bidrag påvisar att ledare bör under målsamtalet använda 

samtalsmallen som ett hjälpmedel istället enbart efterfölja samtalsmallen. Detta ger 

utrymme för flexibilitet där medarbetaren kan ta upp personliga ståndpunkter som i sin 

tur skapar engagemang. 

 

Vårt sista praktiska bidrag riktar sig till medarbetaren i ett målsamtal. Vi fann att det var 

viktigt att även medarbetaren tog sitt ansvar och förberedde sig inför målsamtalet. 

Genom att både ledare och medarbetare är förberedda kommer målsamtalet att bli mer 

genomtänkt, vilket kan leda till ökat engagemang.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

 

Studien har visat att det behövs ytterligare en fördjupning inom de konkreta faktorerna 

som vi har identifierat. Vi anser att det finns förutsättningar för att kunna fördjupa sig 

inom dessa faktorer för att få bättre förståelse för hur dessa kan skapa engagemang 

genom målsamtal. Vi anser att det skulle vara intressant att gå mer djupgående på till 

exempel tydliga mål och hur det skulle gå tillväga för att utforma dessa för att kunna 

skapa engagemang genom målsamtal. 
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Utifrån denna studie har vi införskaffat oss en förståelse för en del konkreta faktorer 

som kan påverka målsamtalet och skapa engagemang hos medarbetare. Med 

utgångspunkt från studien påvisas det att det behövs ytterligare forskning som omfattar 

en fördjupning kring andra konkreta faktorer som kan skapa engagemang genom 

målsamtal. Fördjupningen skulle omfatta hur dessa konkreta faktorer förhåller sig till 

varandra och hur dessa skapar engagemang genom målsamtal. Det vore intressant att 

undersöka hur och i vilken stor utsträckning dessa konkreta faktorer påverkar 

medarbetarnas engagemang. 

 

En annan intressant undersökning skulle kunna rikta sig till att få förståelse för om det 

var möjligt för ledare och organisationer att mäta engagemang genom målsamtal och 

vilket tillvägagångssätt som skulle kunna användas. Vi anser idag att det inte finns en 

metod som kan mäta engagemang genom målsamtal, vilket gör att resultatet i dagsläget 

enbart blir spekulativt. Vi föreslår därför att det borde forskas vidare kring ett 

tillvägagångssätt som kan mäta engagemang genom målsamtal. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1: Presentation 
 

Ämne: Intervjuförfrågan 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på ekonomprogrammet på Högskolan i Gävle som skriver 

examensarbete inom verksamhetsstyrning. Vi vill med hjälp av vår studie öka 

förståelsen för hur ledare kan skapa engagemang hos medarbetare genom målsamtal, 

samt vilka faktorer som påverkar att målsamtal blir lyckade. Anledningen till att vi har 

valt det som undersökningsområde är att målsamtal är ett viktigt styrverktyg som bidrar 

till utveckling av kompetens, ökar motivation och stärker både ledarskapet och 

medarbetarskapet. Men vilka faktorer medför att målsamtalet blir mer eller mindre 

effektivt? Vi anser att det är viktigt att känna till vilka faktorer som kan ha stor 

betydelse för medarbetares engagemang och vår avsikt är att undersöka vilka faktorer 

som kan påverka målsamtalets effektivitet. Vi vill vara tydliga med att huvudsyftet med 

studien är att öka förståelsen för det forskningsområde vi har valt.  

 

Vi skulle uppskatta om ni tar er tid att hjälpa oss genom att svara på några frågor om 

hur ni använder målsamtal som ett styrinstrument. 

 

Hälsningar, 

Katarina & Thomas 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1) Vad är ditt namn? 

2) Vilken position har du? 

3) Vad jobbar du med? 

4) Vad är din roll i de utvecklingssamtal som du deltar i? (Chef/Medarbetare/Både och) 

 

Feedback 

1) Hur ser du på feedback? (fördelar, nackdelar) 

2) Hur upplever du att det arbetas med feedback? (tillräckligt, för lite, lagom) 

3) Vem skulle du vilja få feedback ifrån och varför? (chef, medarbetare, kollegor) 

4) Tycker du att målsamtal är en viktig del i arbetet med feedback? 

 

Engagemang 

1) Hur skulle du definiera engagemang? 

2) Vad är din åsikt om engagemang? (bra, dåligt, ingen åsikt)  

3) Hur fungerar engagemang i ert företag? Hur upplever du det? 

 

Ledare 

1) Vilken roll anser du att ledaren har gällande engagemang och målsamtal? 

2) Hur upplever du att (din ledare/du) hanterar engagemang och målsamtal? 

 

Målsamtal & faktorer 

1) Vad är dina erfarenheter kring målsamtal? Vad uppfattar du påverkar hur de 

fungerar? 

2) Hur kan målsamtal bidra till att utveckla engagemang? 

3) Hur kan målsamtal bidra till att utveckla personalen? 

4) Vad anser du är det viktigaste med målsamtalet? Uppfylls det vid 

målsamtalstillfället? 

5) Vilken betydelse har målsamtalet för organisationen/ledare/medarbetare? 

6) Skulle du vilja förändra målsamtalen? På vilket sätt isåfall?  

7) Vad anser du är syftet med målsamtal? 
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8) Hur ofta sker målsamtalet? (veckovis, månadsvis, årsvis) Vill du ha det oftare eller 

mer sällan? 

9) När brukar målsamtalet äga rum? (förmiddagen, eftermiddagen) Vilken tid föredrar 

du och tycker du att tiden har någon påverkan på effektiviteten av målsamtalet? (Hur 

givande målsamtalet är) 

10) Hur mycket tid avsätts för målsamtalet? Skulle du vilja ha mer/mindre tid för ett 

målsamtal? 

11) Vart tar målsamtalet plats? Hur upplever du denna plats? Om mötet tar plats på 

neutralplats: tycker du att neutral plats är bättre för att känna sig mer avslappnad under 

samtalet?/upplever du att målsamtalet blir mer effektiv när det äger rum på neutral 

plats? 

12) Upplever du att en tydlig struktur på målsamtalet påverkar effektiviteten? (Utrymme 

till att ge sina egna åsikter) 

13) Vilka andra faktorer anser du är viktiga för att målsamtal ska bli lyckade? 

 

Frågor till ledare 

1) Följer ni någon form av mall vid målsamtalet? 

2) Hur förbereder du dig inför målsamtalet? 

3) Finns det ett sätt att mäta effektiviteten/kvalitén på målsamtal? 

4) Har du själv möjlighet att utforma målsamtalet? 

5) Hur många medarbetare har (en ledare/du) hand om? Anser du att antalet är för 

många/få? 

Om det är för många: Känner du att du skulle kunna ha effektivare målsamtal om du 

hade färre anställda att ta hand om? 
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