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Sammanfattning

Denna uppsats syftar till att studera hur chefer förbereder, genomför och utvecklas av

prestationssamtal med medarbetare på arbetsplatsen. Med prestationssamtal menas de formella

samtal/möten som innefattar att chefen tar upp en medarbetares prestation. Detta har undersökts

genom frågeställningarna: Hur förbereder chefer sig inför ett prestationssamtal?, Hur beskriver

chefer sin roll under ett prestationssamtal? samt Vilka lärdomar drar chefer från olika

prestationssamtal?. Det empiriska materialet har samlats in genom åtta semistrukturerade

intervjuer med chefer som har eller har haft personalansvar. Databearbetningen har genomförts

genom en tematisk analys, där resultatet analyserats utifrån Goffmans dramaturgiska perspektiv

samt Illeris syn på lärande.

Studien har funnit att det finns en variation i hur chefer förbereder sig inför prestationssamtal.

Förberedelser som bland annat nämnts är att gå igenom anteckningar, ta fram dagordningar,

samla bakgrundsfakta, samt gå igenom eventuella mallar. Vidare har studien presenterat att

chefer beskriver sina roller i prestationssamtal olika. Något som bedömdes vara gemensamt är att

det finns en ökad struktur och tydlighet i de roller som innefattade att ta upp en medarbetares

prestation. Samtliga chefer förklarade med varierande ord att erfarenheter är viktiga i

prestationssamtal. Lärdomar som cheferna nämnt är exempelvis vikten av relationsuppbyggnad,

förberedelser, individanpassning samt att vara tydlig i sin roll. Sammanfattningsvis visar

resultatet att det finns individuella skillnader i omständigheterna kring samtalet beroende på

bland annat vilken typ av prestationssamtal cheferna pratade om och även vilken medarbetare de

pratade med.

Nyckelord: arbetsplats, medarbetarsamtal, kommunikation, prestation, samtal



Abstract

This study aims to examine how managers prepare, conduct and develop their knowledge

through performance interviews with employees in the workplace. With performance interviews

we mean the formal discussions or meetings where the manager addresses an employee's

performance. This has been investigated through the following questions: How do managers

prepare for a performance interview?, How do managers describe their role during a

performance interview? and What lessons do managers learn from different performance

interviews?. The empirical material gathered consists of eight semi-structured interviews with

managers who have or have had staff responsibility. The data processing has been carried out

through a thematic analysis where the results have been analyzed with the help of Goffman's

dramaturgical approach and Illeris’ concept of learning.

The study has found that there is a variation in how managers prepare for performance

interviews. Preparations that were mentioned included going through notes, drawing up agendas,

researching background facts and reviewing meeting templates. Furthermore, we have also found

that managers describe their roles in performance interviews differently. But something that all

the managers described, in different ways, was an increased structure and clarity in their role and

communication with an employee when discussing their performance. All managers explained in

varying words that experience is important in relation to performance interviews. Different

lessons learned by the managers include the importance of building relationships with the

employees, preparation, individual adaptation and being clear in their role. Overall, individual

differences emerged depending on the manager we spoke to, the type of performance interview

they were talking about, and also the individual they were dealing with.

Keywords: workplace, performance appraisal, communication, performance, conversation



Förord

Först vill vi rikta ett stort tack till de respondenter som medverkat i studien. Tack för att ni med

kort framförhållning ställde upp på intervjuer som varit givande både för uppsatsens syfte men

även för vårt fortsatta arbete inom personal- och arbetslivsfrågor. Vi vill även framföra ett tack

till vår handledare Lizbeth Engström som väglett oss genom studiens alla delar. Utan er och era

värdefulla tankar samt insikter hade uppsatsen inte blivit till.

Julia Johansson och Rebecca Kolmodin
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1. Inledning
I arbetslivet stöter vi på olika sociala interaktioner. Vi skojar med kollegor, bemöter kunder och

har möten. Ibland händer det även att vi stöter på oenigheter eller konflikter. Förutom vardagliga

samtal på arbetsplatsen har de flesta medarbetare årliga samtal med sin chef. Det kan exempelvis

vara genom medarbetarsamtal eller lönesamtal, vilka enligt Weiner Thordarson (2018) kan kallas

för olika typer av prestationssamtal. Ett prestationssamtal har till syfte att gå igenom en

medarbetares resultat och insats på arbetsplatsen. Tillväxtverket (2022) menar att regelbundna

samtal mellan medarbetare och chef är en av grundpelarna för att utveckla en verksamhet.

Förutom påverkan på verksamhetens utveckling har dessa samtal även inflytande på den enskilda

individen som får en möjlighet att i enrum uttrycka åsikter, få och ge feedback samt ta del av mål

och resultat. Som en följd av detta kan olika känslor väckas hos medarbetaren. Samtidigt som det

känns roligt att få ta del av positiv feedback kan medarbetaren även få ta del av feedback som

kan kännas mindre positiv.

På andra sidan bordet sitter chefen, som på samma sätt som medarbetaren kan uppleva olika

känslor inför att hålla i ett samtal och framföra vissa budskap. Att uppmärksamma och föra fram

information om en egenskap till en medarbetare kan kallas för att ge feedback (Øiestad, 2005).

Trots att många chefer kan uppleva att de inte vill ta upp bristande prestationer eller

attitydproblem förklarar Farrell (2015) att det är en skyldighet ledaren har för att utveckla

organisationen. Vidare redogör författaren att en effektiv ledare bör förstå att det möjligtvis inte

går att ändra en medarbetares beteende, men att skyldigheten ligger i att påtala och hålla

medarbetaren ansvarig för sitt agerande. Hur denna feedback ska framföras kan skapa osäkerhet

hos chefer och samtalet i sin helhet kan upplevas svårare än andra samtal. Previa (u.å) är en av de

hemsidor där det listats råd inför att hålla ett svårt samtal på arbetsplatsen. Dessa innefattar bland

annat att välja rätt tillfälle för samtalet, komma förberedd, ta hjälp av kollegor samt gå

utbildningar inom området. Sammantaget kan det tänkas finnas många delar som en chef

förväntas hålla koll på under ett samtal med en medarbetare på arbetsplatsen.

Att chefen behöver hålla årliga samtal står ofta självklart. Det som är mindre självklart är hur

samtalen på ett respektfullt sätt ska framföras för att uppnå bästa resultat. Förutom de tips som

kan utrönas på olika hemsidor har troligen varje chef hittat sitt eget sätt att hantera samtal som de

upplever mer eller mindre svåra. Tidigare forskning från bland annat Geddes och Baron (1997)

förklarar att framförandet av negativ feedback till en medarbetare är en av de svåraste och
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stressigaste samtalen att ha på en arbetsplats. Med detta som utgångspunkt vill vi i denna studie

studera chefers roll i samtal som berör en medarbetares prestation.

Att studera prestationssamtal på arbetsplatsen har pedagogisk relevans då den ämnar undersöka

hur chefer utvecklar kunskaper, formellt såväl som informellt, inom arbetslivet (jfr. Uppsala

Universitet, u.å). Genom att studera hur chefer beskriver samtal med en medarbetare på

arbetsplatsen är syftet att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför och utvecklas av

samtalet. Således fokuserar studien på den sociala processen i koppling till möte på arbetsplatsen

och dess förutsättningar, samt genomförande vilket sammantaget skapar relevans för

pedagogiken. Genom interaktionen mellan chef och medarbetare ligger den pedagogiska

relevansen vidare i den påverkansprocess som ligger till grund för utveckling av medarbetare och

verksamhet (jfr. Uppsala Universitet, u.å).

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför och

utvecklas av prestationssamtal med medarbetare på arbetsplatsen. För att uppnå studiens syfte

kommer följande frågeställningar undersökas:

- Hur förbereder chefer sig inför ett prestationssamtal?

- Hur beskriver chefer sin roll under ett prestationssamtal?

- Vilka lärdomar drar chefer från olika prestationssamtal?

1.2 Begreppsförklaring
Denna uppsats kommer genomgående använda sig av begreppet prestationssamtal vilket

förtydligas närmare nedan.

1.2.1 Prestationssamtal

Prestationssamtal är ett professionellt samtal där chefer på olika sätt pratar med medarbetaren om

dennes arbetsprestation. Detta görs oftast i samband med lönesamtal eller medarbetarsamtal och

kan innefatta att chefen uppmärksammar prestationer eller specifika beteenden (jfr. Weiner

Thordarson, 2018). I denna uppsats används prestationssamtal, vilket innefattar alla typer av

professionella samtal i arbetslivet där medarbetarens prestation berörs. Det vill säga inte enbart

lönesamtal eller medarbetarsamtal. Att ta upp en medarbetares prestation kan benämnas som att

ge feedback (jfr. Øiestad, 2005).
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2. Tidigare forskning
I detta avsnitt kommer tidigare forskning relaterat till chefer och samtal i arbetslivet med fokus

på prestationer redovisas. Det kommer göras genom att först presentera tillvägagångssätt av

sökning. Därefter redogörs litteraturen tematiskt utifrån underrubrikerna: samtal på arbetsplatsen,

samtalets ramverk samt feedback. Avsnittet kommer avslutas med en övergripande

sammanfattning av den tidigare forskningen.

2.1 Litteratursökning
Den forskning som presenteras nedan är i huvudsak insamlad genom Uppsala universitets

bibliotekstjänst. Andra databaser som använts i sökningen var SwePub och Google Scholar. För

att inkludera både en nationell och internationell kontext har sökord utarbetats på både engelska

och svenska. Sökord som användes var: workplace, manager, leader, performance appraisal,

performance interview, feedback, employee, conversation, meeting.

Vi har valt att enbart använda oss av forskning som är peer reviewed, det vill säga forskning som

är granskad av ämnesexperter. Vikt låg vid att lokalisera den forskning som bedrivits inom

området relaterat till studiens syfte. Vid undersökning av forskningsläget fann vi författare en

artikel från år 1997 vilken vi bedömde som väl relaterad till denna studies syfte. Trots att artikeln

är ifrån slutet på 1990-talet gjordes bedömningen att den fortfarande är relevant för den tidigare

forskningen i denna uppsats. Denna bedömning gjordes med grund i att det resultat som framgår

från artikeln bekräftats genom nyare forskning, men att den genom sin bredd visat upp en

övergripande bild av området.

2.2 Samtal på arbetsplatsen
Det finns ett flertal olika studier som berör samtal mellan ledare och medarbetare på

arbetsplatser. Ett exempel på en sådan studie utfördes av Bradley och Campbell (2016) vilka

ämnade studera svåra samtal genom intervjuer och enkäter. Forskarna presenterar att ett samtal

när en ledare behöver ta upp en bristande prestation med en medarbetare är särskilt svårt.

Känslor som kan komma till uttryck under ett svårt samtal är oenigheter, ilska eller att

medarbetaren går i försvarsställning. Bradley och Campbell (2016) redovisar närmare att

samtalets utformning och orientering har en betydande roll för hur den övergripande känslan

kring samtalet blir. De presenterar vidare att något som är positivt för känslan är när ledaren

under samtalet uttrycker empati och stöttande kommunikation till medarbetaren.
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En annan studie vilken undersökte känslan kring samtal på arbetsplatsen utfördes av Meinecke,

Lehmann-Willenbrock och Kauffeld (2017). Genom ljudinspelningar av medarbetarsamtal

studerades kommunikationen mellan ledare och medarbetare, där det visats att samtalets miljö

har en betydelse för deltagarnas övergripande känsla kring samtalet. Vidare presenteras ledarens

roll som en viktig faktor i samtalets framgång. Det visas genom att ledarens sätt att samtala samt

orientera sig har betydelse för hur upplevelsen av mötet blir. Närmare förklarar Meinecke et al.

(2017) att om ledaren är relationsorienterad så uppmuntrar det till ett medarbetarengagemang,

något som ett mer uppgiftsorienterat beteende inte gör. Både ledare och medarbetare upplever att

samtalet är mer framgångsrikt om det involverar relationer. Samtidigt som det betonas att

ledarens roll är viktig för hur samtalet utformas så framhåller forskarna att det inte enbart är

ledarens ansvar att få medarbetaren engagerad. Den anställda bör förbereda sig inför intervjun

för att skapa ett så meningsfullt samtal som möjligt. Forskarna menar att hur ledaren besvarar en

oenighet kan ha större betydelse än själva oenigheten. Genom att ledaren får utbildning inom

området kan det öka sannolikheten att de kan hantera situationerna på ett bättre sätt, vilket i sin

tur ökar medarbetarengagemanget. För att nå ett gott resultat presenteras det att ledaren inte bör

vara för uppgiftsorienterad och därmed fokuserad på riktlinjer utan att det krävs en balans i

ledarens roll.

En studie av Rizvi och Popli (2021) har genom enkäter insamlat från fyra olika organisationer

studerat effektiviteten och meningsfullheten i samtal mellan ledare och medarbetare. Studien

visar att medarbetare förväntar sig att samtal med chefen ska ske på lika villkor, där samtalen bör

uppmuntra och inspirera dem till nuvarande och framtida möjligheter. Rizvi och Popli (2021)

utgår från nyligen gjord forskning av Salas-Vallinas et al., som visar att en chefs ledarskap har

stor betydelse för anställdas hälsa och glädje på arbetsplatsen. Där ledare som är mer positiva,

transparenta och genuint inspirerande har en bättre inverkan på medarbetaren möjlighet att klara

av utmaningar. Rizvi och Popli (2021) presenterar vidare ett antal kommunikationsparametrar

som är avgörande för att lyckas skapa en meningsfull och effektiv interaktion. Dessa inkluderar

bland annat att lyssna samt att ha öppenhet för synpunkter och oenigheter. Det behöver även

finnas en ömsesidig respekt och möjlighet för båda parterna att komma till uttryck, samt att

konversationer mellan chefer och medarbetare behöver vara mer vardagliga än auktoritära.

Forskarna presenterar vikten för organisationerna att utvärdera deras chefer och ledares förmåga

att kommunicera effektivt. De presenterar att organisationen bör investera i

kommunikationsträning och utbildning för sina ledare för att utvecklas professionellt (Rizvi &

Popli, 2021).
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2.3 Samtalets ramverk
Till hjälp för att utföra ett samtal på arbetsplatsen finns en del verktyg och saker att förhålla sig

till. Pälli och Lehtinen (2014) utförde en studie på medarbetarsamtal inom olika organisationer i

den offentliga sektorn. Studien genomfördes genom att undersöka olika videofilmer på

medarbetarsamtal med en och samma ledare, och fokuserade på vilken roll dokumentation hade i

samtalet för beslutandet av framtida mål. Resultatet visar att dokumentation har en betydelse för

samtalets struktur och hur effektivt medarbetarsamtalet blir. Författarna menar att dokumentation

under samtal fungerar som ett sätt att bekräfta gemensamma beslut. Dokumentation kan även ses

som ett sätt att visa den makt ledaren har. Detta genom att ledaren kan besluta vilket mål som är

fastslaget och därmed ska skrivas ner. Således kan dokumentationen agera en försvårande faktor

för samtalet då medarbetaren kan känna att de inte ges utrymme för motsättningar till ett förslag

som redan står nedskrivet (Pälli & Lehtinen, 2014).

I en studie gjord av Jann Scheuer (2014) har chefers hantering av problem som medarbetarna tar

upp under ett medarbetarsamtal undersökts genom en samtalsanalys. Forskaren har för att

undersöka detta använt sig av inspelat material från medarbetarsamtal. Scheuers (2014) studie

visar att vanliga verktyg i ett medarbetarsamtal är någon typ av intervjuguide eller

förberedelseformulär. Genom att följa en given struktur och ett frågebatteri visar studien att

parterna kan utföra ett smidigt och effektivt samtal. Resultatet visar även att denna struktur

möjliggör för medarbetarna att ta upp frågor eller problem angående arbetet, där dessa tas upp i

förhoppningen om att lösningar skall tas fram. Det blir därmed viktigt för chefer att lyssna på

sin medarbetare under samtalets gång, och låta medarbetaren komma till tals. Utifrån

samtalsanalysen visar studien att chefer kan svara på frågorna genom att antingen komma med

direkta lösningar eller förslag på lösningar, eller genom att släta över saker och ting. Författaren

fortsätter med att medarbetarsamtalet behöver leda någonstans, då samtalet i slutändan handlar

om att parterna ska komma överens om medarbetarens framtid och arbetsinsats (Scheuer, 2014).

2.4 Feedback
Feedback används på olika sätt i vardagliga situationer. En studie som genomförts genom att

studenter fått mer eller mindre feedback vid spelandet av ett datorspel resulterade i en större

förståelse för feedback och dess inverkan (Lam, DeRue, Karam & Hollenbeck, 2011). Studien

visade bland annat att feedback för det mesta har en positiv effekt på individens prestation.

Resultatet tyder på att feedback under de tio första minuterna är särskilt viktig, speciellt då hög

frekvens av feedback tycks ha en negativ effekt på deltagarnas prestation under denna period.
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Resultatet visar även att en person med stor erfarenhet kring en specifik uppgift kan påverkas

negativt av för mycket feedback. Detta genom att de får mer feedback att hantera ju mer

erfarenhet av uppgiften de får. Lam et al. (2011) presenterar vidare att feedback är viktigt för

inlärning och prestationsförbättring inom organisationen. Studien presenterar att feedback ökar

medvetenheten vilket i sin tur påverkar motivationen, något som är viktigt för en effektiv

prestation. De förklarar även att feedback fungerar som en inlärningsmekanism, eftersom den

lyfter fram positiva och negativa aspekter vilka hjälper medarbetaren att välja strategier för att

förbättra prestationen.

Inom arbetslivet presenterar Geddes och Baron (1997) att framförandet av negativ feedback till

en medarbetare är en av de svåraste och stressigaste konversationerna att ha på en arbetsplats.

Samtidigt presenteras det att dessa samtal är nödvändiga för att förbättra medarbetarens

arbetsprestation. Geddes och Baron (1997) undersökte genom en enkätstudie olika chefer och

deras upplevelser. Majoriteten av chefer svarade att de blivit utsatta för någon typ av angrepp

från en medarbetare som reagerat på negativ feedback. Dessa angrepp var i högre grad verbala,

passiva eller indirekta reaktioner snarare än i form av fysiskt våld eller aktiva och direkta hot.

Studien fann att chefer i första hand är angelägna att hjälpa sina medarbetare och att inte skada

dessa, snarare än att vara rädda för att feedbacken ska resultera i att medarbetaren blir aggressiv.

En studie gjord av Asmuß (2008) visar att hur chefer presenterar feedback är viktig för vilken typ

av reaktion som sker från medarbetaren. Resultatet visar att chefens roll blir avgörande när det

kommer till att definiera problematiska och icke-problematiska aktiviteter hos medarbetaren

under medarbetarsamtal. Om chefer är medvetna om deras egen roll och påverkan i samtalet, kan

det bli enklare att planera, designa och genomföra samtalen. Ett antal chefer i Geddes och Barons

(1997) studie svarade att de ändrat sitt arbetssätt efter att ha stött på särskilt aggressiva incidenter

med en medarbetare. Studien visar även att ungefär hälften av cheferna ser en försämring av

arbetsprestationen hos en medarbetare som blivit presenterad negativ feedback. Sammantaget

visar studien att chefer upplever många olika typer av problematiska konsekvenser, personliga

och arbetsrelaterade, på grund av aggressiva reaktioner kopplat till negativ feedback.

Ett flertal vetenskapliga texter redovisar vikten av att ge chefer rätt typ av verktyg för att hantera

bland annat feedbacksituationer, i form av exempelvis utbildning (Geddes & Baron, 1997; Rizvi

& Popli, 2021; Roberts, 2003; Farrell, 2015). Geddes och Baron (1997) presenterar att

organisationer behöver se över deras nuvarande utvärderingsmetoder av sina medarbetare och

utvärdera om dessa skapar onödig frustration hos medarbetarna. Det skulle exempelvis vara att
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se över hur kommunikationen mellan parterna ser ut. Många av cheferna som deltog i studien

förklarade att de hade kunnat gjort annorlunda i samtalen med medarbetarna, vilket indikerar att

det finns en motivation hos cheferna att lära sig från situationerna i fråga (Geddes & Baron,

1997). En studie gjord på svenska sjukhus visar liknande resultat, där det finns en önskan från

chefers håll att utveckla och utbilda sig inom kommunikationsteknik. Detta för att förbättra

hanteringen kring samtalet och dess omständigheter med bland annat sina medarbetare (Nilsson

Lindström & Bringsén, 2018).

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning
I de studier som undersökt samtal på arbetsplatsen har det framkommit att det kan upplevas svårt

att ta upp en medarbetares prestation, särskilt om det handlar om bristande prestationer (Bradley

& Campbell, 2016; Geddes & Baron, 1997). Samtalets miljö och struktur har visat sig ha en

inverkan på den övergripande känslan som bildas kring samtalet (Meinecke et al, 2017; Bradley

& Campbell, 2016). Vidare har det presenterats att utförliga förberedelser är positivt för både

medarbetaren och chefers upplevelse av samtalet (Scheuers, 2014; Meinecke et al., 2017).

Förberedelser som gynnar samtalet kan göras med hjälp av exempelvis en intervjuguide eller

förberedelseformulär (Scheuers, 2014). Det presenteras även att dokumentation under samtalet

kan ge ett bra stöd för chefen, då detta kan göra samtalet mer effektivt och strukturen klarare

(Pälli & Lehtinen, 2014).

Hur och när feedback kring en medarbetares prestation tas upp är viktigt för resultatet av

samtalet. Således har chefens roll och ledarskap en stor betydelse (Asmuß, 2008; Lam et al.,

2011; Meinecke et al., 2017; Rizvi & Popli, 2021). Meinecke et al. (2017) presenterar att

relationer bidrar till ett mer framgångsrikt samtal. Författarna förklarar att ledare som är

relationsorienterade uppmuntrar till medarbetarengagemang. Något som även framkommit är att

medarbetare önskar att samtalen ska ske på lika villkor. Därmed blir kommunikation viktigt för

att skapa en effektiv och meningsfull interaktion mellan parterna (Rizvi & Popli, 2021; Bradley

& Campbell, 2016). Utbildning inom kommunikation och ledarskap har visats vara önskvärt av

chefer, för att delvis effektivisera men även utveckla sitt sätt att hantera samtal (Nilsson

Lindström & Bringsén, 2018; Geddes & Baron, 1997). Detta stöds även av flertalet andra studier

som framför vikten av att ge chefer rätt verktyg i form av exempelvis utbildning för att chefer

ska kunna hantera samtal och andra situationer där feedback ges (Rizvi & Popli, 2021; Roberts,

2003; Farrell, 2015).
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3. Teoretiska utgångspunkter
Syftet med denna studie är att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför och

utvecklas av prestationssamtal med medarbetare på arbetsplatsen. I detta avsnitt kommer val av

teorier samt studiens teoretiska utgångspunkter presenteras.

3.1 Val av teorier
Teorier kan hjälpa författaren att tolka och förstå empirin utifrån ett visst synsätt, valet av teori

behöver därmed ha sin utgångspunkt i syftet och frågeställningar (Svensson, 2015). I denna

uppsats är syftet att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför och utvecklas av

prestationssamtal. Syftet har sedan delats upp i tre frågeställningar med utgångspunkt i hur

chefernas förberedelser, roll och lärdomar kring prestationssamtal. I denna studie har valet gjorts

att använda oss av det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 2004) samt Illeris (2015) syn på

lärande.

I huvudsak används det dramaturgiska perspektivet (Goffman, 2004) för att förstå och tolka

frågeställningen “Hur beskriver chefer sin roll under ett prestationssamtal?”. Frågeställningarna

“ Hur förbereder chefer sig inför ett prestationssamtal?” samt “Vilka lärdomar drar chefer från

olika prestationssamtal?” kommer huvudsakligen att besvaras med utgångspunkt i Illeris (2015)

syn på lärande. Båda teorier kan användas för samtliga frågeställningar i olika avseenden. Vi

bedömer att teorierna kompletterar varandra då de kan användas för att förstå och tolka olika

delar av syftet och frågeställningarna.

3.2 Det dramaturgiska perspektivet
Professorn Ervin Goffman (2004) använder olika metaforer från teaterns värld för att förklara

den sociala interaktionen mellan människor. Han har utformat en samhällssyn som kommit att

kallas för det dramaturgiska perspektivet. Perspektivet handlar om att människor i den sociala

interaktionen ständigt spelar teater mot varandra och därmed tar på sig olika “masker”. Goffman

(2004) använder sig av begrepp såsom bland annat aktör, roll, framträdande, fasad och social

roll vilka kommer förklaras närmare nedan.

I det dramaturgiska perspektivet kallas individer för aktörer och varje aktör spelar olika roller i

olika situationer. Det vill säga att en person har ett visst beteende beroende på var personen

befinner sig. Den samlade aktivitet som utförs när en person går in i en specifik situation kallar

Goffman (2004) för framträdande. Vidare förklarar professorn att individer gör ett visst
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framträdande beroende på situation för att upprätthålla en viss roll. Denna roll kan se olika ut

beroende på vilka personer som observerar och vilken tidpunkt det är. Goffman (2004) beskriver

vidare att vårt agerande i närhet av andra individer är påverkat av de kunskaper vi besitter om

individerna. Detta kan exempelvis vara socio-ekonomisk ställning, kompetens eller pålitlighet.

Det är inte ovanligt att människor på olika sätt samlar in kunskaper för att veta hur de ska agera i

olika situationer. Om ny information inte kan samlas in kan kunskaperna även grundas i tidigare

erfarenheter. Aktörer använder sig således av olika karaktärsdrag och därmed en viss roll för att

framträda på ett visst sätt. Som exempel tar Goffman (2004) upp att basebolldomare behöver ta

snabba beslut för att framstå som trovärdig.

Omständigheterna runt personen kallar Goffman (2004) för fasad vilket är benämningen på den

miljön i form av möbler, bakgrund och annat material som finns i scenen där rollen utspelas.

Fasaden innefattar även personliga attribut såsom kläder, tal och ålder med mera. Individen och

dennes agerande påverkas även av i vilken region den befinner sig i. Goffman (2004) förklarar

att det skapas ett socialt samband där en aktör spelar samma roll i olika situationer men inför

samma grupp individer. Aktören agera därmed i enlighet med en social roll som inbegriper att en

viss miljö kan tillhandahålla normer och andra krav som personerna i regionen förhåller sig till.

De kan vara både explicita och implicita genom exempelvis tydliga krav i form av regler eller

mindre tydliga sätt som regionen använder sig av för att samtala. Det finns därmed ett sätt som

en eller flera personer i en viss situation förväntas agera utefter för att passa in.

3.3 Illeris syn på lärande
Illeris (2015) har utformat en modell som består av tre olika dimensioner som, enligt han själv, är

grunden till allt lärande. De olika dimensionerna kan ses som en triangel som påverkar och

påverkas av varandra. De tre lärodimensionerna är; innehållsdimensionen, drivkraftsdimensionen

och samspelsdimensionen. Till detta delar han upp dimensionerna i två skilda processer, där

bägge processer behöver vara aktiva för att vi ska lära oss någonting. Den ena processen är

samspel mellan individen och omgivningen. Medan den andra processen består av individuell

psykologisk bearbetning och tillägnelse av impulser och den påverkan som finns i

samspelsprocessen (Illeris, 2015).

Bilderna nedan visar hur Illeris (2015) två processer och tre dimensioner är sammankopplade.
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Modellerna är hämtade från boken Lärande av Illeris (2015, ss. 43,45)

Lärande äger alltid rum inom ramen för ett yttre sammanhang, detta sammanhang ingår i

lärandet och påverkar lärprocessen samt dess resultat. Yttre sammanhang är exempelvis den

konkreta situation personen befinner sig i, såsom en geografisk position, kulturella eller sociala

ramar et cetera (Illeris, 2015).

Eftersom tillägnelse alltid innebär att nya impulser på ett eller annat sätt kopplas ihop med

resultaten från tidigare relevant lärande, kopplar Illeris (2015) ihop denna process med

innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen. Innehållsdimensionen kan förklaras med hjälp

av kunskap, förståelse, färdigheter, attityd och beteendemönster. Innehåll är således det man lär

sig och består alltid av ett subjekt och ett objekt, alltså någon som lär sig något. Insikter,

förståelse och kapacitet utvecklas, så att den lärande vet, förstår och kan. Drivkraftsdimensionen

förklaras med hjälp av motivation, känslor och vilja. Det handlar om den psykiska energin en

person behöver för att genomföra en process. Denna psykiska energi används för att bevara vår

mentala och kroppsliga balans. Genom att söka ny kunskap, försöka skapa större förståelse eller

förvärva nya färdigheter försöker vi återupprätta en balans som påverkats av exempelvis

osäkerhet, nyfikenhet eller behov som inte är tillfredsställt. Drivkraft kan därmed drivas av lust,

intresse, tvång eller rent av nödvändighet. Samspelsdimensionen utmärks av handling,

kommunikation och samarbete. Där dessa bidrar till att utveckla den lärandes socialitet, vilket är

förmågan att engagera sig och fungera korrekt eller lämpligt i olika former av sociala

sammanhang (Illeris, 2015).
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Alla dessa dimensioner och processer påverkar som tidigare nämnts varandra.

Samspelsprocessen mellan individen och omgivningen påverkar samspelsdimensionen. Dessa

skickar i sin tur impulser till tillägnelseprocessen som aktiverar och integrerar

innehållsdimensionen och drivkraftsdimensionen. Exempelvis sker utvecklingen av socialitet

genom tillägnelseprocessen, samtidigt som den påverkas av samspelsprocessen och hur den

fungerar hos den lärande personen (Illeris, 2015).

Erfarenhet är ett centralt samlingsbegrepp i Illeris (2015) syn på lärande, han förklarar det på

följande sätt:

Erfarenheter har ett avgörande innehållsligt och kunskapsmässigt element, det vill

säga man tillägnar sig eller förstår något som man anser ha en stor betydelse för en

själv. Erfarenheter har också ett viktigt drivkraftselement, det vill säga man är

känslomässigt och motivationellt engagerad i det föreliggande lärandet. Slutligen

har erfarenheter ett väsentligt samspelselement, det vill säga man lär sig något som

har betydelse utanför det rent personliga, något som berör förhållandet mellan en

själv och det sociala och samhälleliga sammanhang man ingår i. (Illeris, 2015, s.

156)

Lärande är en helhet enligt Illeris (2015), och de tre dimensionerna samspelar med varandra för

att lärande ska kunna ske. Han förklarar att erfarenhetsbegreppet som ett lärandebegrepp skär

rakt igenom samtliga dimensioner. Att ha erfarenhet innebär att man har en direkt kännedom om

någonting. Författaren fortsätter med att ifrågasätta om det ens är möjligt att särskilja mellan

erfarenhet och lärande. Detta då lärande innefattar alla tre dimensioner på olika sätt, med olika

tyngdpunkter på dimensionerna i olika situationer. En dimension kan vara mer aktiv än andra i

olika situationer, dock fastställer han att alla tre dimensioner måste vara av väsentlig betydelse

för att lärande ska ske. Erfarenhet är i väsentlig mening helhetsorienterad i förhållande till de tre

lärodimensionerna.
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4. Metod
För att uppnå studiens syfte vilket är att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför

och utvecklas av prestationssamtal kommer detta avsnitt behandla studiens metod. Studiens

metodiska val redovisas genom följande rubriker: metod för datainsamling, urval, genomförande

och material, databearbetning, analysmetod, studiens tillförlitlighet, metodreflektion samt etiska

aspekter. Tillsammans ämnar avsnittets delar bidra med en motivering och diskussion av studiens

planering, tillvägagångssätt samt olika överväganden.

4.1 Metod för datainsamling
För att bringa kunskap kring hur chefer förbereder sig, genomför och utvecklas av

prestationssamtal, gjordes valet att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade

intervjuer. Intervjuer kan enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) med fördel användas i

situationer där forskaren vill komma närmare en persons känslor, upplevelser och sociala

förhållanden. Med detta som bakgrund bedömdes intervjuer kunna tillföra goda kunskaper kring

uppsatsens syfte och frågeställningar.

Ytterligare gjordes valet att använda intervjuer med en semistrukturerad form då den ger en

flexibilitet i intervjuprocessen. Genom en flexibilitet ges respondenten möjlighet att själv

påverka svarens riktning och innehåll. I en semistrukturerad intervju behöver bland annat inte

frågorna ställas i den ordning som står i intervjuguiden, utan kan ställas i annan ordning om det

knyter an till något som respondenten sagt (Bryman, 2018). Flexibiliteten som semistrukturerade

intervjuer ger både respondenten och intervjuaren var en viktig faktor till beslutet att använda

just denna metod för datainsamlingen. Frågorna i intervjuguiden skrevs med utgångspunkt i

följande teman: bakgrund, förberedelser och genomförande, samt lärdomar. Dessa teman valdes

för att täcka in studiens syfte. Bakgrundsfrågorna skrevs för att ge respondenterna möjlighet att

slappna av i situationen, samt för att få en förståelse för chefernas arbetssituation.

4.2 Urval
Utifrån studiens syfte och frågeställningar utgår denna studies urval från en målstyrd

urvalsmetod. En målstyrd urvalsmetod strävar efter att göra ett urval baserat på hur forskaren på

bäst möjliga sätt ska kunna uppnå och besvara studiens syfte och frågeställningar. En typ av

målstyrt urval är bekvämlighetsurval, vilket är ett urval som baseras på vilka respondenter som

är lättillgängliga för forskarna (Bryman, 2018). Genom att söka i författarnas nätverk hittades ett
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flertal chefer som har erfarenhet av prestationssamtal och kunde tänka sig att ställa upp på en

intervju. Genom att samtliga respondenter hittades via författarnas egna nätverk kan urvalet

räknas till ett bekvämlighetsurval. Detta urval gjordes delvis på grund av studiens relativt korta

tidsram men även då författarna upplevde att ett brett nätverk av chefer fanns. Vikt lades vid att

komma igång med arbetet och intervjuerna så fort som möjligt och samtidigt behålla en god

kvalité i både urval samt analysarbete.

Då denna uppsats syftar till att studera chefer och prestationssamtal har urvalet vidare begränsats

genom att enbart inkludera de chefer som upplever sig ha erfarenhet av prestationssamtal.

Cheferna har själva fått avgöra om de har erfarenhet av prestationssamtal utifrån den beskrivning

av prestationssamtal som funnits med i informationsbrevet (se bilaga 1). Vi har valt att inte göra

en avgränsning i antalet år varje chef behöver ha i en roll med personalansvar. Detta har grundats

i att vi inte på förhand kunde veta hur omfattande erfarenhet varje chef har av prestationssamtal

baserat på antalet år med personalansvar.

Urvalet för denna uppsats har bestått av åtta chefer, varav två respondenter inte har

personalansvar i dagsläget. Cheferna har varierande erfarenhet inom olika branscher samt inom

både privat och offentlig sektor. Information angående chefernas antal år med personalansvar är

insamlat genom intervjuerna och varierade från 1 till 25 år. I nedanstående tabell återfinns

studiens urval.

Fiktivt namn Antal år med personalansvar

Anna ca 8 år

Adam ca 1 år

Eva ca 3 år

Björn ca 12 år

Jan ca 6 år

Kalle ca 20 år

Emma ca 10 år

Malin ca 25 år

Respondenterna har anonymiserats och de namn som används i tabellen samt i den övriga

uppsatsen är därmed fiktiva. Vidare har valet gjorts att avidentifiera respondenternas eventuella

könstillhörighet. Detta har gjort att de fiktiva namnen är slumpmässigt givna och inte medför en
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specifik könstillhörighet till individen. Att avidentifiera eventuella könstillhörigheter är grundat i

att ytterligare minska sannolikheten att kunna härleda vissa svar till specifika individer. Då

fokuset för denna uppsats är erfarenheterna kring just prestationssamtal och inte på eventuella

samband, korrelationer eller skillnader mellan könen ansågs inte könstillhörigheter ha en

betydelse för studiens syfte och frågeställningar.

4.3 Genomförande och material
Inför intervjuerna fick samtliga respondenter ett informationsbrev skickat till sig via mejl (se

bilaga 1). Detta gjordes för att informera om studien och intervjuprocessen, samt för att

tydliggöra de villkor som gällde vid och efter ett eventuellt deltagande. Respondenterna fick i

informationsbrevet uppgifter kring studiens definition av prestationssamtal. Utefter detta

informationsbrev fick individerna själva avgöra om de hade erfarenhet kring samtalen samt om

de kunde tänka sig att delta i intervjun. Vid intresse skickades därefter ett samtyckesformulär (se

bilaga 2) som deltagarna skrev under innan en tid för intervju bokades in. Samtyckesformulär

samlades in för att säkerställa att varje respondent läst igenom och godkänt ett kommande

deltagande i studien.

Respondenterna fick själva välja om de ville intervjuas digitalt eller på plats. Detta gjordes för att

göra det så lätt och bekvämligt för respondenten som möjligt. Varje respondent blev informerad i

både informationsbrev samt i intervjuns inledning kring önskan från författarna att spela in ljud

under intervjuerna. Ljudmaterialet underlättade transkription, analysarbete samt gjorde det

möjligt för författarna att gå tillbaka och lyssna vid osäkerheter (jfr. Bryman, 2018). Efter

godkännande spelades samtliga intervjuer in med hjälp av en mobiltelefon med kodlås. Detta

gjorde det möjligt att hindra åtkomst för andra än författarna.

Intervjun genomfördes med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 3). I inledningen på varje

intervju återgavs muntligt den information som respondenterna tidigare fått skriftligt i

informationsbrevet (se bilaga 1). Detta gjordes för att säkerställa att varje respondent var

införstådd i vilka rättigheter som var aktuella för samtycket. Bland dessa var att samtycket när

som helst under studiens gång kunde dras tillbaka, och hur detta lättast utfördes. I inledningen

redogjordes även studiens definition av prestationssamtal, för att öka sannolikheten till

samförstånd kring vilka typer av samtal som intervjun menade att handla om. Respondenten fick

möjlighet att ställa eventuella frågor innan vi startade med intervjufrågorna.
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Intervjuerna utfördes tillsammans med båda författarna mellan datumen 2022-11-28 och

2022-12-08. Av åtta intervjuer genomfördes sex stycken utfördes digitalt och två på plats i

närområdet. Intervjuerna tog mellan 20 och 50 minuter att utföra. Skillnaden i tid berodde på hur

mycket respondenterna själva ville tala kring intervjuguidens frågor. Under intervjun delade

författarna upp rollerna genom att en agerade samtalsledare och den andra tog en mer passiv roll.

Detta gjordes praktiskt genom att den passiva författaren i de digitala intervjuerna efter att ha

presenterat sig stängde av mikrofon och kamera. I de intervjuer som istället utfördes på plats var

den passiva författaren istället fokuserad på att lyssna in och inte komma med följdfrågor. Att ha

en tydlig rolluppdelning ansåg vi var viktigt för att respondenterna skulle veta vem de svarade

till, samt för att författarna inte skulle tala samtidigt. Eftersom intervjun var semistrukturerad

fanns möjligheten att ställa vidare frågor för att delvis säkerställa att vi uppfattat svar korrekt

men även för att följa upp på områden som vi ville veta mer om. Efter att intervjuguiden var

avklarad, kom den passiva författaren in i samtalet för att ställa eventuella förtydligande frågor

kring det som talats om under intervjun.

4.4 Databearbetning
Databearbetningen påbörjades innan samtliga intervjuer var genomförda genom att kontinuerligt

transkribera de intervjuer som genomförts. Då intervjuerna efter godkännande spelats in med

ljud kunde detta användas till hjälp i databearbetningen. Det inspelade materialet transkriberades

först i sin helhet med hjälp av en automatisk dikteringsfunktion i ordbehandlingsprogrammet

Word. Funktionen hjälpte författarna att få ner majoriteten av ord i text, men krävde efterarbete i

form av att korrigera fel och dela upp samtalsturer. Således har ljudfilerna bearbetats ett par

gånger för att säkerställa att transkriptionerna stämde överens med ljudfilen.

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) finns det en fördel med att transkriberingen görs av

samtalsledarna personligen då detta ger möjlighet och utrymme för att i ett tidigt skede bekanta

sig med materialet samt påbörja sin analys. Detta i kombination med att respondenterna enbart

godkänt att författarna i studien skulle behandla det inspelade ljudfilerna låg till grund för valet

att vi själva skulle utföra transkriptionen. Vidare delades transkriptionsarbetet upp jämnt mellan

författarna för att effektivisera den delen av databearbetningen. Totalt resulterade intervjuerna i

cirka 90 A4-sidor transkriberat material, i typsnitt Times New Roman 12 punkter. Efter

transkriberingen och början av analysen har utvalda delar som ansetts varit av vikt för studien

transkriberats noggrannare. De citat som går att finna under avsnittet resultat och analys kan ha

justerats av oss författare för att kunna framföras på ett lättförståeligt vis. Med detta menas att
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eventuella upprepningar kan ha tagits bort, samt för att anonymisera exempelvis namn och

arbetsplatser (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).

4.5 Analysmetod
Analysen av det empiriska materialet har utförts genom en tematisk analys. Valet har grundats på

att en tematisk analys är en av de vanligaste analysmetoderna när det kommer till kvalitativa

studier (Bryman, 2018). Braun och Clarkes (2006) guide till en tematisk analys användes för att

analysera det empiriska materialet i studien. Braun och Clarke definierar ett tema som ett flertal

liknande data som bildar ett mönster relaterat till forskningsfrågan. De förklarar att det är upp till

studiens forskare att bedöma när ett mönster existerar, samt i vilken grad mönstret är relevant för

studien. Braun och Clarkes (2006) guide har sex olika faser som bygger på varandra vilka

kommer förklaras närmare nedan.

Steg ett handlar om att först göra sig bekant med det transkriberade materialet för att sedan i steg

två skapa initiala koder baserat på hela materialet (Braun & Clarke, 2006). Steg ett gjordes i

denna studie när materialet transkriberades av oss författare. Steg två gjordes genom att

tillsammans gå igenom allt transkriberat material och skapa koder av intervjuerna. Dessa koder

blev bland annat: kommunikation upplevs svårt, relationer är viktiga i chefskapet och stöttning

är en förutsättning för att kunna hålla i samtal. Braun och Clarke (2006) presenterar att man i

steg tre söker efter studiens första teman. Det inkluderar att dela in relevant data under respektive

teman för att förstärka och kunna analysera resultatets mönster. Detta gjordes i studiens

analysarbete genom att kategorisera koderna under teman samt färgkoda utefter person för att

initialt kunna härleda vem som sagt vad.

Steg fyra består av att göra en bedömning av om de teman som författats fungerar i relation till

studiens koder samt datamaterialet i sin helhet (Braun & Clarke, 2006). I detta steg diskuterades

temana ytterligare och kopplades ihop med studiens frågeställningar och syfte. De teman vi

hittade var: förutsättningar, utbildning, upplevelser, lärdomar, erfarenhet, relationsbyggande,

förberedelser, stöttning från andra, strategi, samt roll. Efter att dessa teman fastställts författade

och specificerade vi i enlighet med steg fem de ytterligare (jfr. Braun & Clarke, 2006). Detta

gjordes genom att bryta ner dessa nio teman till fyra olika huvudrubriker som var relaterade till

studiens syfte och frågeställningar. Det sjätte och sista steget i Braun och Clarkes (2006) guide

handlar om att författa resultatet och analysen, vilket gjordes efter att de tidigare stegen

slutfördes och var avklarade.
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4.6 Studiens tillförlitlighet
Validitet och reliabilitet är två vanliga parametrar inom kvantitativ forskning för att undersöka en

studies kvalitet. Huruvida dessa är passande att överföra till en kvalitativ forskning är däremot

omtvistat (Bryman, 2018). Bryman (2018) menar att det kan behöva göras en justering för att de

ska kunna användas i en kvalitativ kontext. Med detta som bakgrund har vi istället för reliabilitet

och validitet valt att använda oss av kvalitetskriteriet tillförlitlighet, då detta kriterium är

utformat för en kvalitativ undersökning (jfr. Bryman, 2018). Kriteriet tillförlitlighet är uppbyggd

genom fyra olika delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka

och konfirmera (Bryman, 2018).

Bryman (2018) redovisar det första delkriteriet, trovärdighet, som att det finns olika bilder av

den sociala verkligheten som kan presenteras. Studien uppfyller delkriteriet i det fall att resultatet

ses trovärdig i sin beskrivning. För att säkerställa trovärdighet i denna studie följdes

genomgående gällande regler och riktlinjer (jfr. Bryman, 2018). Vidare utförde vi intervjuerna i

par för att öka sannolikheten att vi uppfattade den sociala verkligheten såsom respondenten

förklarat det på ett rättvisande sätt. Vi använde oss även av frågor som på olika sätt överlappar

varandra för att öka sannolikheten att få en trovärdig bild av respondentens svar.

Det andra delkriteriet, överförbarhet, förklaras genom hur väl resultatet av studien kan överföras

till en annan miljö (Bryman, 2018). Denna studie syftar till att bringa kunskap kring hur chefer

förbereder, genomför och utvecklas av prestationssamtal. Målet var att presentera detaljerade

presentationer av de sociala verkligheter respondenterna målat upp (jfr. Bryman, 2018). Då ett

flertal chefer från olika branscher studerats finns möjlighet att överföra resultatet till andra

miljöer än de vi studerat.

Pålitlighet är det tredje delkriteriet och handlar om att göra forskningsprocessen transparent så

att alla delar av processen ska kunna granskas (Bryman, 2018). Detta har gjorts genom att lägga

fokus på att redovisa studiens tillvägagångssätt i ett omfattande metodavsnitt. Genom att

noggrant presentera genomförandet ökar även möjligheten att återskapa en liknande studie som

den vi utfört. Vidare har varje respondent informerats i informationsbrev (se bilaga 1),

samtyckesformulär (se bilaga 2), samt i början av respektive intervju kring den metod som

studien använder sig av. På det sättet kan varje respondent följa den metod som vi använt oss av

och vidare öka sannolikheten att vi tillsammans med respondenterna är i samförstånd gällande

metod och innehåll i uppsatsen..
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Det fjärde delkriteriet benämns möjlighet att styrka och konfirmera och handlar om att forskaren

ska ha vetskap om att samhällelig forskning inte kan presentera en fullständigt objektivt resultat

(Bryman, 2018). För att höja studiens tillförlitlighet i koppling till detta delkriterie har vi lagt

vikt vid att formulera slutsatser utefter kunskapen om att det inte är en absolut objektiv sanning

utan enbart en tolkning av verkligheten. Vi ser även att det är en fördel att vi varit två författare

som sinsemellan kunnat diskutera fram en analys utifrån det insamlade materialet.

4.7 Metodreflektion
Då syftet med studien var att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför samt

utvecklas av prestationssamtal gjordes valet att använda en kvalitativ metod i form av

semistrukturerade intervjuer. Vår bedömning är att denna metod har gjort det möjligt för oss att

närma oss studiens syfte. Intervjuer kan enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) ge en

begränsad bild genom att respondenterna inte nödvändigtvis agerar som de presenterar att de gör.

Trots att detta är en nackdel med intervjuer, har bedömningen gjort att fördelarna varit

övervägande. Detta för att intervjuer möjliggör att på en kort tid få en bred inblick i chefernas

upplevelser (jfr. Eriksson-Zetterquist och Ahrne, 2015). Ett komplement till intervjuer hade

kunnat vara att göra en etnografisk studie (jfr. Bryman, 2018). I en etnografisk studie hade

möjligheten funnits att observera det som chefer faktiskt gör under samtalen. Således hade vi

kunnat få en större förståelse och insikt i hur chefen faktiskt agerar i olika situationer (jfr.

Bryman, 2018). Då omfattningen på studien var begränsad gjordes valet att både intervjuer samt

en etnografisk studie inte kunde utföras parallellt.

Det urval som användes i studien baserades på ett bekvämlighetsurval (jfr. Bryman, 2018). Val

av urval baserades på studiens begränsade omfattning då intervjuerna behövde utföras inom ett

kort tidsspann. Ett negativ aspekt av bekvämlighetsurval är att det kan vara svårt att generalisera

resultatet till populationen (jfr. Bryman, 2018). Urvalet bestod av respondenter med olika lång

erfarenhet av att ha personalansvar (se tabell under avsnitt 4.2). Genom detta urval kan det

tänkas finnas möjlighet att generalisera resultatet till populationen då den består av respondenter

med olika erfarenheter kring prestationssamtal. Det går även att jämföra resultatet från denna

studie mot tidigare forskning, och på det sättet generalisera resultatet mot teori (jfr. Bryman,

2018).

Bryman (2018) presenterar att det vid en intervju är viktigt att skapa en miljö utan oljud och

andra störande moment som kan påverka respondenten. Alla intervjuer förutom en genomfördes
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på respondenternas arbetstid, där majoriteten befann sig på arbetsplatsen under intervjutillfället.

Att respondenterna var på sin arbetsplats kan påverka hur de presenterade sig själva som chefer

och vilka svar vi fått på frågorna (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).

När analysen görs är syftet att ge en god representation av det insamlade materialet. Materialet

ska återberättas på ett rättvisande sätt. Materialet bör även reflektera en viss verklighet och inte

representeras på sådant sätt att den är direkt reflekterande av verkligheten (jfr. Rennstam &

Wästerfors, 2015). I denna studie har vi varit två som utfört analysen av materialet. Detta ser vi

som en styrka då vi kunnat diskutera materialet tillsammans. Vi har även försökt presentera

materialet genom formuleringar som tolkningar och att de inte är presenterade som verkligheten.

I denna studie har vi försökt vara så transparenta som möjligt i studiens tillvägagångssätt. Detta

för att höja studiens kvalitet och trovärdighet. Något som kan påverka uppsatsen trovärdighet i

en negativ riktning är att en responsvalidering inte gjorts. En responsvalidering ger författarna

möjlighet att konfirmera de tolkningar som gjorts. För att motverka felaktiga tolkningar har båda

författarna deltagit under intervjuerna. Intervjuerna har även diskuterats i direkt anslutning till

utförandet i ett försök att skapa en så tydlig och korrekt uppfattning av svaren som möjligt (jfr.

Bryman, 2018).

4.8 Etiska aspekter
I denna studie har vi tagit hänsyn till dokumentet god forskningssed som Vetenskapsrådet (2017)

publicerat. Där redovisas det att behovet av forskning behöver balanseras med hänsyn till

individen. För att ta hänsyn till individen i forskningsprocessen har Vetenskapsrådet (2002)

tidigare författat fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att belysa studiens etiska överväganden kommer

dessa krav i koppling till denna studies tillvägagångssätt redovisas närmare nedan.

Informationskravet behandlar deltagarnas rätt till underrättelse kring villkor och medverkan i

studien. För att uppfylla informationskravet informerades urvalsgruppen om studiens frivillighet

samt att givet samtycke kunde dras tillbaka (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). Ett informationsbrev (se

bilaga 1) skickades i förväg ut till deltagare med information kring studien och vad ett

deltagande skulle innebära. I inledningen av intervjuerna återgavs även uppgifterna i

informationsbrevet muntligt för respondenten och respondenterna gavs tillfälle att ställa

eventuella frågor kopplat till studien och deras deltagande.
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Samtyckeskravet bygger vidare på informationskravet och berör att forskare har ansvar att samla

in godkännande av medverkande av varje deltagare i studien. I denna studie innebar det att vi

genom ett samtyckesformulär (se bilaga 2) samlade in samtliga deltagares godkännande i digital

form. I samtyckesformuläret framgick studiens syfte samt den sekretess och etik som studien

använde sig av (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).

Konfidentialitetskravet innebär att de material som samlats in från respondenten ska behandlas i

förtroende. Detta inkluderar bland annat den information som kan utsätta deltagaren för obehag

eller kränkning. För att behandla uppgifter i förtroende har vi i denna studie anonymiserat varje

deltagare samt gjort ett övervägande kring vilket material som ska användas i uppsatsen.

Anonymiseringen gjordes genom att anonymisera namn, könstillhörighet, stad och arbetsplatser

(jfr. Vetenskapsrådet, 2002).

Nyttjandekravet innefattar att den data som samlats in för studiens ändamål inte får användas i

andra sammanhang. Det innebar att det samtycke vi samlat in inte gällde för annat än denna

studie. Det betydde även att vi regelbundet såg över de uppgifter som fanns för att ta bort den

information som inte längre användes i avsikt att analysera denna studies syfte och

frågeställningar. Allt insamlat material såsom ljudfiler, transkriptioner samt analysmaterial togs

bort när uppsatsen blivit godkänd och publicerad (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).
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5. Resultat och analys
Utefter den tematiska analysen, kommer det empiriska materialet analyseras utifrån uppsatsens

teoretiska utgångspunkter. De teoretiska utgångspunkterna är det dramaturgiska perspektivet

(Goffman, 2004) och Illeris (2015) syn på lärande (se avsnitt 3). Resultat och analys kommer

varvas genomgående i texten för att därefter sammanfattas i relation till uppsatsens

frågeställningar.

Uppsatsens frågeställningar är: Hur förbereder chefer sig inför ett prestationssamtal?; Hur

beskriver chefer sin roll under ett prestationssamtal? samt Vilka lärdomar drar chefer från olika

prestationssamtal?. Frågeställningarna har varit till grund för de områden som presenteras i

avsnittets rubriker vilka är: bakgrund och känslor, inför samtal, chefen i samtalet samt lärdomar

utifrån samtalet. Dessa är i sin tur uppdelade i ett antal underrubriker utefter de teman som vi

identifierat i analysbearbetningen (se avsnitt 4.5). Avsnittet avslutas med en sammanfattning

uppdelad i uppsatsens frågeställningar.

Samtliga namn i analysen är fiktiva och anonymiserade i enlighet med konfidentialitetskravet (se

avsnitt 4.8 Etiska aspekter). De som intervjuats benämns i uppsatsen som Anna, Adam, Eva,

Björn, Jan, Kalle, Emma och Malin. Respondenterna har olika bakgrund och arbetar i olika

branscher. De har även olika lång erfarenhet inom chefsrollen.

5.1 Prestationssamtalet
Cheferna som blivit intervjuade har olika situationer i vilka de håller sina samtal. Deras

sammantagna situation innefattar bland annat organisation, arbetsplats, vilka medarbetare de

arbetar med samt deras egna erfarenheter. Dessa kan tänkas påverka de upplevelser cheferna har

inför, under och efter prestationssamtal.

5.1.1 Samtalets frekvens

En sak som respondenterna har gemensamt är att samtliga har erfarenhet av personalansvar samt

att hålla i prestationssamtal. De chefer som intervjuats håller i ett flertal olika prestationssamtal.

Dessa sker delvis på en årlig basis i form av något som cheferna benämner som

medarbetarsamtal, utvecklingssamtal eller lönesamtal. Det kan även vara mer regelbundna

samtal som benämns som check-in’s, one-on-one-samtal, ett-till-ett-samtal, avstämningar eller

liknande. De mer regelbundna samtalen utförs olika ofta beroende på verksamhet samt

avdelning. Adam förklarar att hans medarbetare själva får välja hur ofta dessa samtal ska ske.
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Han menar att det kan vara varje vecka eller inte alls. Emma förklarar frekvensen för hur ofta

hon håller i samtal tillsammans med medarbetarna med orden:

Den formella [prestationsbedömningen] som låg till grund för lönesättningen, den

gjorde vi en gång per år. Men sen hade vi också det [regelbundna samtalet] var

fjärde till var sjätte vecka och då följde vi upp målen löpande, såg hur det gick, om

det var någonting som behövde justeras, så att man behövde nå mera stöd. Men den

formella utvärderingen, om man hade uppfyllt [målen] eller inte det gjorde vi en

gång per år.

Björn beskriver att det inom hans verksamhet inte finns schemalagda och regelbundna enskilda

möten men att dörren alltid står öppen för medarbetare att komma in med funderingar. Kalle

nämner att han har som mål att ha samtal med sina medarbetare varannan vecka, men att det

ibland blir mer sällan. På sin tidigare arbetsplats hade Anna möten med sin egen chef en gång i

veckan. Eftersom att detta var något som Anna upplevde givande ser hon i sin tur vikten vid att

ha regelbundna samtal med sina medarbetare. Hon förklarar det som:

Dom här veckomötena var jätteviktiga för mig och då tänkte jag varför kan inte jag

också göra så och då fick jag till det, det kräver tid… avsätt en hel halvtimme… det

är en hel förmiddag som går bort, det gör det, men ack så värt det!

Hon menar att en regelbunden dialog gör det möjligt att bygga upp en relation mellan

medarbetare och chef. Utifrån intervjuerna kan tolkningen göras att frekvensen av

prestationssamtal delvis beror på vilka initiativ som tas från chefen i fråga men även vilka

förutsättningar som arbetsgivaren ger för att kunna ha dessa samtal. Det kan även tolkas som att

samtalets frekvens beror på arbetsbelastning och andra saker som händer på arbetsplatsen.

Sammantaget presenterar samtliga chefer att prestationssamtal hålls minst en gång varje år, men

även oftare på en mer regelbunden basis. Hur ofta samtalen hålls och i vilken miljö samtalen

äger rum utgör ett yttre sammanhang i enlighet med Illeris (2015) syn på lärande. Det yttre

sammanhanget kan tänkas vara olika beroende på vilken organisation samtalet sker i och vilken

kulturell kontext som finns i just den aktuella organisationen. Utefter denna analys kan det antas

finnas fler faktorer som påverkar hur det yttre sammanhanget tar form. Illeris (2015) förklarar

vidare att det yttre sammanhanget påverkar den lärprocess som sker. Specifikt hur det yttre

sammanhanget ser ut eller har sett ut för respektive chef som intervjuats har inte studerats, men

det kan antas att sammanhangen ser olika ut som i sin tur ger olika påverkan på lärprocessen.
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5.1.2 Utbildning

Något annat cheferna har gemensamt är att de gått en eller flera utbildningar relaterade till sin

chefsroll. Utbildningar som nämnts i intervjuerna är interna såväl som externa

ledarskapsutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och kommunikationsutbildningar eller

liknande. Vissa arbetsgivare har även erbjudit rollspel och andra utbildningsmöjligheter som

praktiskt gjort det möjligt för cheferna att öva på att hålla i samtal. De kunskaper som cheferna

besitter när de går in i ett samtal kan förklaras utifrån Illeris (2015) innehållsdimension och

drivkraftsdimension. Innehållsdimensionen kan bland annat förklaras med hjälp av kunskaper

och förståelser som individen lär sig. Det kan tolkas som att utbildningen cheferna gått bidrar till

att de får kunskaper och verktyg för att kunna hantera samtalen på ett visst sätt.

I enlighet med drivkraftsdimensionen kan det ses att varje chef har olika motiv, känslor och vilja

att genomgå utbildning (jfr. Illeris, 2015). Olika förutsättningar skapas för att lärandet ska ta

form. Det kan vara genom att arbetsgivaren tillhandahållit vissa obligatoriska

ledarskapsutbildningar, där drivkraften således varit tvingande eller av nödvändighet. Vissa av

cheferna förklarar även att de på eget initiativ sökt sig till vidareutbildningar inom samtal eller

ledarskap. Malin är en av de som själv sökt sig till olika utbildningar för att utvecklas i sin roll.

Hon förklarar det som följande:

Jag har ju gått många utbildningar som HR brukar göra, även om jag är vanlig chef

då… Bara för att jag tycker det är jättespännande med människor och vad som

händer och man måste ju veta ganska mycket om sig själv också när man tar sig an

en chefsroll faktiskt.

Utifrån Illeris (2015) drivkraftsdimension kan detta tolkas som att Malin har en egen motivation

till att söka sig till kunskap och förståelse inom området för att upprätthålla en kroppslig och

mental balans. Malin är inte ensam om att ha sökt sig till kunskaper. Eva beskriver att hon när

hon började som chef behövde komplettera sin tidigare utbildning genom att lära sig mer om

arbetsrätt och det ansvar som en chef har. Genom att lära sig mer om detta kan även Eva antas

uppleva balans både mentalt och kroppsligt.

I anknytning till dimensionerna förklarar Illeris (2015) att två olika processer, samspels- och

tillägnelseprocessen måste ske för att lärandet ska äga rum. Samspelsprocessen handlar om att ett

samspel sker mellan individ och omgivning. Interaktionen i samspelet påverkar i sin tur

tillägnelseprocessen hos individen, där individen själv tolkar det som sker. Processerna och

dimensionerna påverkar även varandra. Samspelsdimensionen och samspelsprocessen är
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integrerade på samma sätt som tillägnelseprocessen är integrerad med innehållsdimensionen och

drivkraftsdimensionen. Chefernas tillägnelseprocess påverkas av deras innehållsdimension där

deras tidigare kunskaper och erfarenheter finns. Genom de tidigare kunskaperna och

erfarenheterna som finns hos chefen, finns det i enlighet med Illeris (2015) en

drivkraftsdimension som påverkar huruvida de söker sig till ny kunskap själva eller blir tvingade

till det. Vi kan anta att cheferna tillägnar sig en viss kunskap på grund av att de gått utbildningar.

5.1.3 Upplevelsen av prestationssamtal

Under flertalet intervjuer har kommunikation generellt nämnts som något som för med sig

utmaningar. Kalle förklarar det på följande sätt:

Kommunikation är vansinnigt svårt. Det jag tror är det svåraste i livet i största

allmänhet, att kommunicera på ett sätt så att mottagaren tolkar det på det viset som

jag vill förmedla det. Det är supersvårt och vi misslyckas alla med det hela tiden

vågar jag påstå.

Att dessutom kommunicera i ett samtal som involverar att ta upp en medarbetares prestation kan

tänkas föra med sig ytterligare utmaningar. Adam förklarar med egna ord:

Det är svårt att prata prestation, det är svårt att mäta prestation och det är ändå på

något sätt det är vi gör för att kunna följa upp på någonting.

I intervjun fick cheferna bland annat besvara frågan “Hur upplever du det är att ta upp en

medarbetares prestation i ett samtal?”. I anknytning till chefernas upplevelser av

prestationssamtal beskrivs olika typer av känslor och uppfattningar, vilka kan förklaras genom

Illeris (2015) syn på lärande. Framförallt kan upplevelser ses utifrån drivkraftsdimensionen som

bland annat förklarar individens känsla, motivation och vilja. Malin berättar:

Jag tycker det är min skyldighet när jag sitter i en sån roll att ta tag i saker vare sig

det är positivt eller negativt.

Det kan tolkas som att Malins drivkraft bland annat är att samtal är en nödvändighet i hennes

chefsroll, oavsett samtalets innehåll. Eva förklarar att hon inte upplever det som problematiskt att

ta upp prestation i ett samtal och att detta delvis kan bero på hennes yrkesbakgrund. I likhet med

Eva förklarar Kalle att han inte upplever svårigheter med att ta upp prestationer men att det beror

på vilka prestationer som ska tas upp. Han upplever det svårare när det är tuffa besked som ska

framföras till medarbetaren. Samtliga chefer berättar på olika sätt att samtalen är en del av deras
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jobb och att det något som behöver göras. Det är således ingenting de kan välja att inte göra,

vilket i anknytning till Illeris (2015) drivkraftsdimension kan förklaras som en nödvändighet

eller ett tvång.

Samtliga chefer beskriver på olika sätt att det är lättare att ta upp positiva besked med sina

medarbetare snarare än negativa eller konstruktiva. Adam förklarar att det beror på att positiva

besked ofta leder till positiva reaktioner genom:

Ett bra möte i de sammanhangen blir ju ofta när man har goda besked och det har

man ju inte alltid helt enkelt... När man lämnar ett [positivt] besked så är alla nöjda

då reser man sig och går och säger tack… Så att svallvågorna blir väldigt mycket

mindre [i ett positivt samtal].

Cheferna beskriver olika svårigheter gällande prestationssamtal. Kalle menar att medarbetare kan

misstolka det som sägs beroende på tidigare erfarenheter och egna uppfattningar. Emma

beskriver på liknande sätt att de svårigheter hon upplever till stor del beror på vilken person som

sitter framför henne, och hur de reagerar på det som sägs.

Där vissa chefer förklarar att det inte är problematiskt att ta upp prestationer förklarar andra att

det finns vissa svårigheter som de anpassar sig och arbetar utefter. Eva beskriver att det är tråkigt

att de positiva samtalen inte prioriteras i lika stor utsträckning som de negativa. Hon betonar

dock att de negativa samtalen i många fall är nödvändiga och därmed behöver prioriteras högre,

exempelvis vid allvarliga incidenter. Detta kan tolkas bero på de egenskaper och den inställning

som cheferna har i relation till vilka medarbetare de pratar med. Beroende på vad det är för typ

av samtal så kan det tolkas som att drivkraften är olika. Ett samtal som upplevs positivt kan antas

ha andra drivkrafter än de samtal som upplevs negativa (jfr. Illeris, 2015).

5.2 Inför samtalet
Något som framkommit i intervjuerna är att chefers förberedelser inför prestationssamtal

varierar. Inom samma område nämns stöttning samt relationernas betydelse för

prestationssamtal. Förberedelser, stöttning och relationer kommer redovisas närmare i detta

avsnitt.

5.2.1 Förberedelser och stöttning från andra

Som nämnts i tidigare avsnitt upplevs kommunikation svårt. I koppling till detta beskriver

flertalet chefer att förberedelser kan underlätta samtalet så att budskapet blir så tydligt som
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möjligt. Både Jan och Anna beskriver med olika ord att de behöver vara mer förberedda inför

vissa samtal än andra. Jan förklarar det på följande sätt:

Ja det beror ju alltid på i vilket syfte man har mötet, är alla… Ibland så har det hänt

någonting… Så är det ju liksom att du behöver ha lite mer bakgrundsfakta ibland,

så att alla möten blir man ju tvungen att förbereda sig för… Sen kan det ju vara

mer eller mindre förberedelser.

Emma tar upp att hon förbereder sig mer inför de samtal där hon vet att medarbetaren kan riskera

att hamna i försvarsställning. Förberedelser kan tolkas vara en följd av personens tidigare

erfarenheter kopplat till samtal (jfr. Illeris, 2015). Jan, Anna och Emma kan antas ha lärt sig

genom tidigare erfarenhet att förberedelser är av betydelse för att genomföra ett framgångsrikt

samtal. Detta kan vara tidigare erfarenheter i form av att medarbetare hamnat i försvarsställning

eller på annat sätt inte reagerat på ett, enligt chefen, önskvärt sätt. Tolkat utifrån Illeris (2015)

syn på lärande kan det förstås som att förutsättningarna för ett lärande har skett när vissa

förberedelser ses som nödvändiga och gynnande för chefernas prestationssamtal.

Det finns likheter i hur cheferna beskriver sina förberedelser. Bland annat förklarar flertalet

chefer att de förbereder sig genom att exempelvis föra anteckningar, på förhand utforma en

dagordning samt ta fram bakgrundsfakta. Ett antal chefer presenterar även att det är av vikt att se

över anteckningar som förts under tidigare samtal för att förbereda sig för kommande samtal.

Malin beskriver att hon fått tips från HR att skriva ett manus, vilket hon förklarar genom:

Skriv ner ett manus så att du vet vad du vill säga, träna på det och träna på någon.

Jag har ju själv varit med och träna på folk och säga saker, och vice versa att folk

har kommit till mig och tränat. För att det kan vara ganska skönt att höra orden.

Hur låter det när kommer ut ur munnen, låter det tokigt eller ska säga någonting

annat, förstår man vad jag vill ha fram.

Att skriva manus eller andra typer av förberedelser kan förstås genom innehållsdimensionen.

Detta genom att de tidigare kunskaper som finns om samtal hjälper cheferna att veta hur de ska

förbereda sig inför kommande samtal (jfr. Illeris, 2015). Vissa av cheferna har fått ramverk och

mallar av sina arbetsgivare som hjälpmedel inför samtalet, vilket går att förklara genom Illeris

(2015) yttre sammanhang. I det yttre sammanhanget finns det riktlinjer och andra sociala ramar

som bör följas. Förberedelserna kan därmed förstås som ett tvång från arbetsgivarens sida, där

26



mallarna är en förutsättning för samtalet. Det kan även vara på chefens initiativ för att skapa ett

framgångsrikt samtal (jfr. Illeris, 2015).

Björn, Emma och Kalle beskriver med olika ord att en viktig förberedelse är att bolla idéer med

någon. Stöttning är något samtliga chefer förklarar som viktigt i chefsrollen. Det kan exempelvis

vara stöttning från chefskollegor, HR eller olika nätverk. Adam förklarar det som:

Jag hade nog aldrig gått in i en chefsroll om jag inte hade vetat att jag fick någon

[stöttning]... Jag behöver lika mycket stöd och utveckling som alla andra liksom.

Hade jag inte vetat att det fanns, då hade jag nog inte sagt ja [till chefsrollen].

Citatet tyder på att stöttning var en avgörande faktor för Adam i sin roll som chef. I enlighet med

Illeris (2015) samspelsdimension blir stöttningen viktig för chefernas lärande, då dimensionen

utmärks av bland annat kommunikation och samarbete.

5.2.2 Relationer

Flertalet chefer talar om vikten av att ha en god relation med sina medarbetare innan ett samtal

initieras. Björn tycker att det är viktigt för honom och hans personal att umgås utanför jobbet.

Han förklarar varför på följande sätt:

För att få enklare medarbetarsamtal, nöjdare personal, så gäller det att göra saker

runt omkring… Inte bara jobba liksom… Det så är det ju, och det behöver inte vara

saker som kostar pengar, men det kan vara grilla hamburgare liksom, ha lite

samkväm, man behöver inte åka på hockey VM liksom, inte det det handlar om…

Det kan tolkas som att Björn betonar vikten av relationer på arbetsplatsen. Även Malin tar upp

att relationsbyggande är viktigt chefsrollen, då hon upplever att detta skapar ett förtroende

mellan medarbetare och chef. För att exemplifiera detta tar Malin upp att hon behöver vara mer

känslomässigt involverad när en medarbetare går igenom något traumatiskt i sitt privatliv. Något

som hon själv förklarar som:

Även om du är chef så blir du ju medmänniska på ett annat sätt när en sån sak

händer, jag blev mer än chef för henne. [...] Och det var för att hon behövde det

också…

För att lärande ska ske utgår Illeris (2015) från tesen att erfarenhet är helhetsorienterad i

förhållande till de tre lärodimensionerna. Malins upplevelse att hon blivit “mer än chef” till sin
27



medarbetare kan därmed tolkas som en följd av egna erfarenheter. Hennes samlade erfarenhet har

gjort att hon idag kan ta ett avsteg från den chefsroll som hon i normala fall har, för att skapa en

närmare relation till medarbetaren (jfr. Illeris, 2015).

Även Kalle förklarar relationer som viktiga, med motiveringen att en god relation med

medarbetare möjliggör en enklare kommunikation. Emma beskriver betydelsen av att lära känna

individen och att detta möjliggörs genom att lägga ner tid på att prata med samtliga medarbetare.

Under ett utbildningstillfälle fick hon instruktionen att skriva ner sina medarbetare på en lapp.

Varje gång hon pratade med en av dem fick hon i uppgift att dra ett streck vid det namnet. Hon

förklarar resultatet såhär:

Jag hade gjort det där några veckor, så det var sådär “aha” den här personen har ju

10 streck här [på lappen] varje vecka. Kommer alltid förbi mig, vill alltid prata,

säger “Ska du med och fika?” eller “Nu är det lunch” liksom, så man hamnade med

den personen hela tiden. Så var det någon annan som hade väldigt lite streck… då

insåg jag men jag måste gå förbi den personen, jag måste söka upp den här

personen! Det var någonting som jag verkligen lärde mig, liksom att fördela min

tid, bland de som även var lite tystare…

Denna typ av insikt menar Emma var viktig i hennes sätt att arbeta med relationer till sina

medarbetare. Sammantaget kan det förstås som att flertalet av cheferna ser betydelsen av att ha

en god relation med sina medarbetare och att detta vidare hjälper dem att nå mål som de har med

samtalet. Således är relationer något som cheferna genom erfarenhet lärt sig är viktig för

prestationssamtal (jfr. Illeris, 2015).

5.3 Chefen i samtalet
Cheferna förklarar att dagordningen kan se något annorlunda ut beroende på vilket samtal som

hålls. Beroende på arbetsplats och typ av prestationssamtal kan det antas finnas olika strukturer

och former. De arbetssätt och strategier som cheferna använder sig av under olika samtal, samt

den roll som de upplever sig ha kommer presenteras nedan.

5.3.1 Arbetssätt och strategi

I intervjun fick cheferna frågan “Har du ett arbetssätt som du vanligen använder dig av i

koppling till ett prestationssamtal?” med följdfrågan “Kan du berätta lite om din strategi?”.
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Flera av de intervjuade upplever inte att de har en specifik strategi. Under intervjuernas gång

beskrev respondenterna dock olika metoder som var nödvändiga eller fördelaktiga i ett samtal.

Jan förklarar att han inte aktivt tänker på vilken strategi han ska använda sig av men att:

Det krävs olika strategier för att nå ett mål i olika typer av samtal.

Flertalet chefer nämner vikten av att ha en dialog under samtalet där medarbetaren själv får

komma till tals. Adam beskriver att en av de viktigaste delarna i chefsrollen är att lyssna mer än

man pratar. Eva förklarar att det är viktigt genom:

Jag vill verkligen höra [medarbetarens] version av händelsen. Vad han tänker om

det innan jag… Så att det liksom inte blir att jag har bestämt mig att det här är

sanningen. För många gånger är det ju så att det är väldigt också uppblandat, det

kan ju va en del sant i det som medarbetaren säger och det är den upplevelse, och

sen är det liksom den andra medarbetarens upplevelse, det är ju ofta det, man har

uppfattat saker på olika sätt och så… Så att, men jag försöker vara noga med att

ändå ha liksom anteckningar och själv ha tänkt igenom, “Vad är det jag ska prata

om nu?” och att försöka ha ett öppet - ett öppet sinne och en öppen dialog och just

det här med att visa att jag men jag vill, jag vill inte sänka dig som på något sätt

utan jag vill verkligen att du ska kunna göra ett bättre jobb…

I likhet med Eva tycker Anna att medarbetaren behöver komma till tals. Anna förklarar även att

de samtal hon upplever som svåra kräver mer förberedelse. Hon beskriver det som följande:

Däremot de här lite svårare frågorna så får man verkligen ta fram underlag, och sen

först kanske få medarbetaren att försöka berätta de själv först, innan man lägger

fram det. [...] Få personen att känna sig trygg först, att det liksom, det här är inget

“Skälla ut”-samtal eller vad som helst, utan det här är ju för ditt eget bästa, och då

först försöka få dom verkligen att berätta det själv istället för att jag ska berätta för

dom ”Så här dåligt är det”... Så att dom får säga, så att vi kan ha en diskussion om

det hela istället…

Genom detta citat kan tolkningen göras att förberedelser kan agera som ett hjälpmedel i samtalen

för att kunna använda sig av ett visst arbetssätt. Citatet tyder även i likhet med vad ett flertal

chefer presenterat att det är viktigt att lämna utrymme för medarbetaren att komma till tals. I

anknytning till Illeris (2015) kan detta ses genom samspelsprocessen och tillägnelseprocessen.

Samspelsprocessen aktualiseras genom den interaktion som sker mellan chefen och

medarbetaren. Att chefen betonar och prioriterar att medarbetaren får komma till tals kan tolkas
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som att chefens tillägnelseprocess är aktiv. Med detta menas att chefen genom

tillägnelseprocessen tar in och bearbetar de intryck som uppstår i samspelsprocessen. Tolkningen

kan göras att chefen lär sig något av interaktionen på grund av att processerna är aktiva (jfr.

Illeris, 2015).

Kopplat till att låta medarbetaren komma till tals betonar flertalet chefer tydlighet. Adam

förklarar det som:

Man får ju lite ta ett steg tillbaka och och lyssna. Jag fick meddela att men “Jag hör

din besvikelse och jag förstår” därmed är det inte sagt att jag kommer ändra

någonting eller att liksom resultatet förändras, men det är ändå viktigt att man

hörsammar, att man inte bara ställer sig upp och går, utan man ger sin medarbetare

möjlighet att ställa frågor.

Tolkningen kan göras att tydlighet kring vad som gäller i samtalet är viktigt, samtidigt som

medarbetaren ges möjlighet att uttrycka sig. Kalle förklarar att de misstolkningar som kan ske i

samtalen kan minimeras genom att som chef vara tydlig och rak. Han förklarar vidare att

exemplifiering kan underlätta för förståelsen i samtalet. Kommunikation är en viktig del i Illeris

(2015) samspelsdimension, där tydlighet kan förklaras som essentiellt för att kommunikationen i

samspelet ska fungera. Dokumentation under samtalet kan även användas för att förtydliga det

som sägs. Ett antal respondenter förklarar att anteckningar under samtalet kan användas som

hjälp för att tydliggöra gemensamma mål. Dokumentationen görs antingen på grund av att

arbetsgivaren begär detta, eller på chefens egna initiativ som hjälpmedel. I enlighet med

drivkraftsdimensionen kan detta förstås som att dokumentationen sker antingen genom

nödvändighet eller genom chefernas egen vilja (jfr. Illeris, 2015)

Jan beskriver att trots att han känner en medarbetare privat så ska inte det påverka hans arbetssätt

i samtalet. Han förklarar vidare:

Det är inte företagets sak att ta hänsyn till [privatlivet], vi måste komma framåt i

samtalen, så att där kan det bli en kalla- det är en kallare roll, men man behöver

vara tydlig i vad man förmedlar… Så att tydlighet är nyckeln i det.

Jan betonar dock att tydlighet inte behöver innebära att man är opersonlig eller kall och hård.

Detta är något som samtliga chefer berör på något sätt under intervjuerna. Det tolkas finnas en

komplexitet i att förhålla sig både tydligt och professionellt samtidigt som chefskapet kräver

anpassning och medmänsklighet. Anna förklarar det som att:
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Man kan vara snäll och bra även om man är rak och tydlig.

Hon förklarar vidare att det nästan uppskattas mer än att enbart “klappa dem medhårs”. Björn

menar att det i vissa samtal krävs att han blir lite mer omtänksam och vårdande, framförallt i de

samtal som upplevs jobbiga för medarbetarna. Samtliga chefer har på något vis berört att

medarbetare har olika behov av tydlighet och att det är en fördel om chefen förstår och kan

anpassa sig efter det. Att vara tydlig men samtidigt anpassningsbar och medmänsklig kan ses

som en strategi. Det kan även i enlighet med Goffmans (2004) dramaturgiska perspektiv ses som

en roll. Det cheferna beskriver kan tolkas som att de medvetet går in i samtalet med en tydlighet

vilket kan vara en del av deras roll. Den roll som cheferna tar på sig i ett samtal kan därmed

tolkas involvera arbetssätt och strategi (jfr. Goffman, 2004).

5.3.2 Chefens roll

Efter att cheferna fått frågan om arbetssätt och strategi ställdes frågan “När du går in i ett

prestationssamtal, tar du på dig en viss roll då?” samt följdfrågan “Skulle du säga att den rollen

skiljer sig från den roll du i övrigt har som chef?”. Huruvida cheferna upplever att de går in i en

speciell roll visade sig vara varierande. Anna förklarar rollen på följande sätt:

Ja men lite… För det är ju ändå lite mer än bara det här ”stanna inne på kontoret

och säga några ord” utan det är ju lite mera uppstyrt. Men samtidigt inte gå ifrån

mig som person och bara roll utan… Men lite mera roll absolut.

Citatet tyder på att Anna upplever sig kliva in en roll under ett prestationssamtal, då hon

beskriver det som att det blir mindre småprat och mer struktur i samtalet. Med detta sagt

förklarar hon även en önskan om att vara sig själv och inte komma för långt ifrån henne som

person. Adam förklarar liknande att han är lite mer formell men anser det viktigt att inte vara

någon annan. Likt Anna och Adam beskriver Malin:

Jag går ju in i min roll som chef sen behöver man ju ändå vara mänsklig och möta

personen.

Samtidigt förklarar Malin att det kan bli en skillnad i rollen om hon går in i ett korrigerande

samtal. Vid dessa samtal beskriver hon att det blir en mer tydlig och formell roll. Det Anna,

Adam och Malin beskriver kan förstås utifrån Goffman (2004) dramaturgiska perspektiv.

Cheferna kan ses som aktörer vilka på olika sätt använder sina kunskaper för att gå in i en roll.

Rollen sker i vad som kallas för framträdande och innefattar mer formalitet, tydlighet och
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struktur (jfr. Goffman, 2004). Samtidigt som dessa egenskaper betonas, förklaras även vikten av

personlighet och medmänsklighet.

Eva beskriver att hon upplever sig själv ganska allvarsam överlag men att det blir extra viktigt att

vara professionell i ett prestationssamtal. Hon förklarar vidare svårigheten med att ha olika roller

i och utanför samtalet som följande:

Men jag tänker just det här om jag ena stunden skulle vara nästan som en vän med

mina medarbetare och sen så ska jag vara en väldigt sträng chef, då blir det svårare

för det blir så ytterligare eller rollerna har sådan ytterlighet. [...] Men jag tror inte

att det är så stor skillnad [på rollen i och utanför samtalet] och det tror jag kanske

gör att en del känner sig mer bekväma i de samtalen också…

I likhet med de andra cheferna kan Eva förstås som en aktör som belyser svårigheten med att

balansera rollen som chef i prestationssamtalet för att medarbetaren ska känna sig bekväm (jfr.

Goffman, 2004). Jan nämner att bekvämlighet hos medarbetaren inte alltid är önskvärt:

Alltså det kanske inte är i alla samtal som du vill att den [andra parten] ska vara

helt bekväm i samtalet heller, alltså det måste man också förstå att det finns olika

strategier. [...] Asså det kan ju också vara andra saker som du vill förmedla. Så att

jag handlar ju lite grann var du ska, var liksom… Som mål, var är målet hur

kommer man till målet, det är ju liksom de förberedande delen och hur når jag

målet. Ja OK, nu behöver jag göra så här, eller nu behöver jag hantera det där

samtalet på det här sättet…

Citatet tyder på att rollen en chef tar i ett prestationssamtal inte alltid är inriktad på att göra

medarbetaren bekväm. Det kan krävas en viss typ av roll eller strategi för att nå det mål som

chefen har för samtalet. Exempelvis kan det tolkas som att viss roll kan ha fördel i relation till

vilket mål chefen har. Rollen kan förklaras enligt Goffman (2004) som baserad på kunskaper

kring vad som fungerat i ett samtal tidigare.

När Björn fick frågan om han tar på sig en speciell roll i ett prestationssamtal svarade han:

Nej nej det tycker jag inte… Sen, det skiljer lite med personalen som jag träffar

varenda dag [på hemmakontoret]. För dom är jag ingen chef… Eller jorå… Men

alltså förstår du… Eller medans, om jag åker upp till [ett annat] kontor så står de

nästan på rad utanför kontoret…
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Han menar att det är viktigt att medarbetarna känner honom och är bekväma i hans närhet,

samtidigt som han förklarar att han trivs bättre på hemmakontoret. Det kan tolkas som att Björn

inte vill att medarbetare ska uppleva en för stor distans till honom och hans roll som chef. Senare

i samtalet förklarar han dock att han vid svårare samtal ibland distanserar sig. Trots att Björn inte

helt känner sig som en chef på hemmakontoret kan det i anknytning till Goffman (2004)

förklaras som att han agerar på olika sätt när han befinner sig på arbetsplatsen. Om han inte vill

framstå i en chefsroll kan det tolkas som att han har vissa sätt att agera för att inte vara i den

rollen (jfr. Goffman, 2004)

Den roll vi tolkar att Björn har på de olika kontoren kan även förstås genom Goffmans (2004)

begrepp fasad. Fasad är de omständigheter som finns runt en aktör. Det kan tolkas som att Björn

på hemmakontoret har en viss fasad att göra sitt framträdande på och att rollen är annorlunda på

ett annat kontor. Att det finns en skillnad i hur han agerar kan även bero på den sociala roll som

finns på de olika platserna. Goffman (2004) förklarar den sociala rollen som att den beror på

individerna i situationen och vilket sätt som de förväntar att man agerar utefter. Utifrån det Björn

förklarat kan det tolkas som att det finns andra förväntningar på honom på ett annat kontor och

att han därmed hamnar i en annan roll på det kontoret.

Kalle beskriver att han upplever sig vara i en chefsroll men betonar vikten av att vara på samma

nivå som medarbetaren. Han förklarar det som följande:

Jag må vara chefen, men det är viktigt att man hamnar i samtalet, att vi hamnar, det

får inte bli liksom storebror-lillebror eller stor och liten gubbe, det finns många

olika begrepp för det där. Men det är viktigt att man hamnar på lika nivå, där båda

personer känner att man är bekväm i situationen, även om det kan vara ett tufft

samtal.

Han förklarar även att han kan vara lite mer i en roll när han ska ge konstruktiv feedback. Trots

att Björn och Kalle beskriver olika inställningar till roller i ett prestationssamtal kan det

konstateras att de båda vill uppnå att medarbetaren är bekväm i situationen. På så sätt finns det

en möjlighet att de har likheter i sitt agerande. I anknytning till Goffman (2004) kan detta förstås

som att Björn och Kalle har olika kunskaper vilka har lett till att de går in i olika roller på

arbetsplatsen och i prestationssamtalet. Båda kan tänkas ha kunskaper kring när en medarbetare

inte känner sig bekväm och upplever ett gap mellan chef och medarbetare.

Emma förklarar att hon ska representera arbetsgivaren i samtalet och därmed går in i en roll där

hon inte lyssnar på vissa ursäkter från medarbetaren. Hon menar att denna roll skiljer sig från
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hennes roll i övrigt då hon i samtalen känner sig mer formell och utanför samtalet är lite mer “en

i gänget”. Atmosfären i samtalet är något som tas upp som fördelaktigt att ha kunskap kring.

Exempelvis beskriver Jan att det kan vara viktigt att lära känna sig själv som chef. I koppling till

detta nämner han att det är viktigt att se över sin sinnesstämning innan man går in i ett möte. Har

morgonen varit stressig förklarar han att det kan vara fördelaktigt att ta det lugnt ett tag innan, för

att kunna fokusera på mötet.

Trots att samtliga chefer tolkas ha olika roller under ett prestationssamtal, betonar samtliga med

olika ord anpassningsbarhet och flexibilitet. Dessa beskrivs som viktiga, dels i prestationssamtal

men även i chefskapet. Jan beskriver att han kan föra sig olika beroende på vilken mottagaren är

och budskapet som ska framföras. Kalle förklarar att han anpassar sig efter medarbetaren som

följande:

Ja, nu har jag cirkus 60 personer i [teamet] även om jag inte är direkt ansvarig för

alla, så men jag kommunicerar ju på 60 olika sätt med alla dessa, så enkelt är det!

Vissa kan jag skoja med, säga någonting oförskämt till. Och andra vet jag att jag

absolut aldrig någonsin får göra det för att det misstolkas. Och då förhåller man sig

olika, så att det är ju en utmaning i att vara chef, är ju att faktiskt lära känna

individen på andra sidan eller individerna beroende på om man pratar till en grupp

eller enskilda…

Citatet tyder på att Kalle behöver vara anpassningsbar i sin kommunikation med

medarbetarna, vilket kan förstås som att han behöver ändra sin roll och det framträdande

han gör beroende på vem han samtalar med. Detta kan tolkas bero på att det finns en

social roll Kalle behöver förhålla sig till, och vilka förväntningar som finns på honom är

olika beroende på vem som är i hans närhet (jfr. Goffman, 2004).

5.4 Erfarenheter utifrån samtal
Erfarenheter som chefer tagit med sig från olika samtal är något som berörts i tidigare avsnitt. I

intervjuerna blev cheferna bland annat frågade “Vad har bidragit till att du leder samtal på det

sätt som du gör idag?”. Jan svarade på denna fråga:

Ja personlighet, utbildning och erfarenhet tror jag!
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5.4.1 Då och nu

Under intervjuerna fick respondenterna frågor angående vilka tips de skulle ge andra chefer; vad

de tagit med sig från olika samtal; om de gör annorlunda idag mot vad de gjort när de började

som chef; samt vad det är som bidragit till varför de håller samtal på det sätt som de gör idag.

Respondenterna var överens om att de handlade om erfarenhet. Kalle berättar om sin 20-åriga

erfarenhet av personalansvar så här:

Jag tror jag vågar påstå att de första åren så kanske jag gjorde fler misstag och med

tiden så kanske man plockar bort några utav… Man kanske inte går i samma fälla

varje gång, i varje fall förhoppningsvis, för att man lär sig lite grann utav sina

misstag!

Björn pratar om att göra fel är naturligt, och förtydligar:

Fel gör vi garanterat… Men jag vill inte göra fel två gånger!

Adam som är relativ ny chef pratar om att det är viktigt för honom att utvärdera sig själv och

reflektera över vad han kan göra bättre i sin roll. Även Anna pratar om lärdomar i form av att

hon har testat sig fram med vad hon tycker fungerar och utvecklas därigenom. Illeris (2015)

presenterar att erfarenhet går tvärs genom alla tre lärodimensioner, där alla dimensioner är olika

aktiva beroende på situation. Att lära sig av sina misstag och att själva berätta om dessa i termer

om erfarenhet kan förstås som att cheferna har reflekterat över deras eget lärande i olika

situationer, där de i efterhand kan se sina lärdomar som erfarenheter.

Jan berättar att han idag känner sig trygg i att hantera olika typer av samtal, men att han i början

möjligtvis inte kände sig lika trygg. Något han nämner som viktigt för samtal och chefskapet är

att alla människor har olika styrkor och svagheter. Därmed blir det viktigt att ha självkännedom

kring vilka dessa egenskaper är. Han fortsätter med att säga att man ska använda sina styrkor

under samtalen. Även Malin pratar om självkännedom som en viktig del i att vara chef och att

det i sin tur leder till en trygghet i hennes chefsroll. Hon berättar:

Jag är ju mycket tryggare [idag] och jag kan ju läsa av personer på ett helt annat

sätt. [...] Jag kan ju på ett annat sätt, om jag ser mitt första år som chef, det är ju

ganska tufft. Men nu så kan jag ju se en helt annan kanske utvecklingspotential hos

personer: “Vad kan de tänka sig i framtiden?” Alltså det är ju mycket lättare att

locka fram de här delarna som de kanske inte själva ser, vilket jag tycker är väldigt

roligt. Liksom att man kan lyfta personer, ja som inte, som har egenskaper som de
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inte själva ser. Och det tror jag är en grej som jag har utvecklat under åren med

hjälp av jobb och med utbildningar och sånt…

Detta kan i enlighet med Illeris (2015) tolkas som att Malin har erfarenheter som påverkar hur

hon i dagsläget lär sig och samverkar med andra. Att vara trygg i sin yrkesroll kan tolkas som att

cheferna genom sin erfarenhet har lärt sig hur olika situationer ska hanteras. Illeris (2015)

betonar att lärande och erfarenhet inte kan ses frånskilda. Det kan tolkas som att cheferna genom

att ha olika lång erfarenhet på varierande sätt förstår och tillägnar sig kunskaper beroende av

deras erfarenheter (jfr. Illeris 2015).

5.4.2 Lärdomar

När respondenterna förklarar vilka tips de skulle ge till en ny chef som ska hålla sitt första

prestationssamtal finns det en indikation på vilka lärdomar de anskaffat sig från sina egna samtal,

upplevelser och erfarenheter. Eva pratar om vikten av att vara i en lugn sinnesstämning när

samtal ska göras tillsammans med medarbetare, då det är lättare att hålla en professionell roll.

Även Jan nämner att sinnesstämningen är viktig genom:

Nu behöver jag kanske ta det lugnt ett tag innan jag går in i det här mötet för att jag

inte ska ha massa liksom brus omkring mig, som kan påverka samtalet. Jag tycker

det är viktigt att man är i samtalet, här med individerna.

Att vara i rätt sinnesstämning går att tolka utifrån Illeris (2015) samspelsdimension, där

kommunikation och samarbete bidrar till lärandet i sin helhet hos individen.

Samspelsdimensionen hjälper till att utveckla socialiteten hos personer, vilket är förmågan att

engagera sig och fungera korrekt eller lämpligt i olika former av sociala sammanhang (Illeris,

2015). Socialiteten som Illeris (2015) syftar till handlar om att delvis kunna anpassa sig till olika

sociala kontexter, lärandet kan därmed tolkas bli del av chefernas vardag. Anna tar exempelvis

upp att hon som chef ständigt lär sig genom:

Nej men man mognar ju och utvecklas hela tiden med det här. Jag var nog väldigt

väldigt mjuk i början. [...] Alltså att man var väldigt så här snäll och så. Nu har jag

lärt mig att vara det, mer… Att man kan vara snäll och bra även om man är rak

och tydlig.

Citatet kan tolkas som att Anna genom erfarenhet lärt sig att tydlighet inte betyder att hon

behöver vara elak. Det tidigare lärandet har möjliggjort att hon förvärvat nya kunskaper vilka

hon använder sig av i sin nuvarande chefsroll (jfr. Illeris 2015; jfr. Goffman, 2004).
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Att inte skjuta upp möten och istället ta dessa på en gång är en lärdom som nämnts av flertalet

chefer. Eva förklarar det så här:

Jag brukar vara väldigt noga med att när det händer saker, att det är liksom

prestationer som är dåliga, att ta det så fort som möjligt. Så att det inte blir det här

att personen tänker “Jaha men det där hände ju för en månad sen, och nu kommer

och du och pratar med mig om det nu. Varför du inte sagt någonting tidigare?”

Utan jag försöker nästan, om jag inte har tid så är ju det en sak, men jag försöker

verkligen prioritera ta de här samtalen så fort som möjligt. För att det inte skulle gå

för lång tid och skulle bli konstigt. Utan alltså lite så här, ta tjuren vid hornen och ta

samtalen med en gång!

Eva fortsätter förklara att hennes upplevelse är att medarbetarna i slutändan är tacksamma över

att hon uppmärksammar någonting som de själva inte har märkt av. Tolkningen kan göras att

Evas tidigare erfarenheter har hjälp henne utvecklas i sin chefsroll (jfr. Illeris, 2015; jfr.

Goffman, 2004). I relation till det Eva beskriver, talar Emma om att veta när samtalet behöver

avslutas i förtid:

Ibland fick vi avbryta… Säga som det är: “Jag märker att det här blir ingen bra

dialog och vi når inte fram till varandra. Ska vi göra så att vi sover på saken och så

bokar vi in ett nytt möte?”. Det kunde man ta redan nästa dag om det behövdes.

[...] Men även de svåra samtalen de behövdes följas upp, och ibland fick vi ju

koppla in HR. Säga det till personen att jag kommer att behöva ta hjälp, jag tror att

du och jag vill träffa HR…

Citatet tyder på att Emma har självkännedom om när ett samtal inte leder någonstans och därmed

känner av när hon behöver ta hjälp av en tredje part. Denna typ av självkännedom kan tolkas

vara en erfarenhet som hon förvärvat under sin karriär. Medvetenheten om att hennes egna

kunskaper inte är tillräckliga, och att hon i dessa situation kan ta hjälp av andra, kan tolkas vara

på grund av en trygghet i hennes chefsroll. Det sociala samspelet mellan Emma och

medarbetaren bidrar därmed till lärandet av nya kunskaper (jfr. Illeris, 2015).

Kalle berättar att en utmaning som chef är att lära sig hur man bäst kommunicerar med sina

medarbetare. Emma nämner att det är viktigt för henne att prata med sina medarbetare enskilt

och att sträva efter bättre relationer. Adam förklarar att det är viktigt att prata om de mjuka

värdena såsom kommunikation och trivsel med medarbetarna, och inte enbart fokusera på

prestation och mätbara mål i samtalen. Även Anna tar upp att det är viktigt att lära känna sina

medarbetare och att låta de komma till tals. Detta kan tolkas som att relationsbyggande delar och
37



att lära känna sina medarbetare utifrån mer än bara prestation är en viktig del för cheferna. Det

sociala samspelet blir därmed en stor del av lärandet (jfr. Illeris, 2015). Även Goffman (2004) tar

upp samspel i form av den sociala rollen. Relationsbyggande kan tolkas vara en del av den

förväntade rollen som finns i chefskapet, där aktörerna förväntas agera på ett visst sätt för att

passa in i den sociala rollen (jfr. Goffman, 2004).

5.5 Sammanfattning av resultat och analys
I resultat och analys har det empiriska materialet analyserats utifrån olika teman. Dessa teman

utformades efter studiens frågeställningar. Nedan kommer resultatet sammanställas utifrån

studiens tre frågeställningar; Hur förbereder chefer sig inför prestationssamtal?; Hur beskriver

chefer sin roll under ett prestationssamtal?; samt Vilka lärdomar drar chefer från olika

prestationssamtal?.

5.5.1 Hur förbereder chefer sig inför ett prestationssamtal?

Cheferna förklarar att de förbereder sig olika mycket inför olika typer av prestationssamtal på

arbetsplatsen.Vissa samtal på arbetsplatsen har visat sig kräver mer förberedelser än andra, men

vilka typer av förberedelser som sker inför olika samtal presenteras varierande. Att gå igenom

anteckningar, ta fram dagordningar, samla bakgrundsfakta, att skriva manus eller gå igenom de

mallar som arbetsgivaren tillhandahåller är exempel på olika förberedelser som de intervjuade

använder sig av. Det framkommer inte ett bästa sätt att förbereda sig på, utan alla chefer har

hittat sina egna sätt att förbereda sig.

Flertalet chefer nämner med olika ord att kommunikation i allmänhet är svårt, framför allt

påtalades svårigheter kring att få mottagaren att förstå det som sägs på sättet det var menat. En

förberedelse som förklaras kunna motverka misstolkningar är att öva på samtalen tillsammans

med andra. Genom att öva eller bolla idéer med någon i sitt nätverk går det att förbereda sig inför

de samtalen som kanske upplevs lite svårare.

Vissa av cheferna nämner att de, beroende på vem som sitter på andra sidan bordet, förbereder

sig olika. Det antyds att det behövs en viss typ av förberedelse om chefen innan samtalet har en

känsla av att medarbetaren inte kommer reagera på ett, enligt chefen, önskvärt sätt. Om chefen

bedömer att medarbetaren riskerar hamna i försvarsställning krävs ytterligare en strategi. En av

respondenterna nämner att det även är viktigt att veta när samtalet behöver avslutas i förtid. I
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dessa fall behöver förberedelser göras inför att samtalet tas upp igen, exempelvis genom att ta

hjälp av en tredje part.

Trots att det finns skillnader i omfattningen av chefernas förberedelser finns en enighet i att

någon typ av förberedelse är viktig inför prestationssamtal. Förberedelser kan förstås utifrån

Illeris (2015) lärodimensioner, där samtliga dimensioner bidrar till att lärande sker.

Innehållsdimensionen aktualiseras genom tidigare erfarenheter och kunskaper kring samtal och

de förberedelser samtalen kräver. Drivkraftsdimensionen handlar om att det antingen finns ett

tvång, intresse eller nödvändighet att genomföra en aktivitet. Det kan vara tvång från exempelvis

arbetsgivaren eller ett eget intresse från cheferna själva. Till sist förklarar Illeris (2015) att

samspelsdimensionen behövs för att lärande ska ske hos individen. Samspelsdimensionen kan

aktualiseras i förberedelser genom att chefen tar hjälp och stöttning från andra för att förbereda

sig. Sammanfattningsvis behöver alla dimensioner på något sätt vara aktiva och delaktiga för att

lärande ska ske (jfr. Illeris, 2015). Förberedelserna som cheferna gör inför samtal kan därmed

tolkas som lärande, då alla chefers egna erfarenheter påverkar dennes sätt att förbereda sig.

5.5.2 Hur beskriver chefer sin roll under ett prestationssamtal?

Respondenterna beskriver sin roll under prestationssamtal olika. Det finns dock ett antal

gemensamma egenskaper som tagits upp av flertalet intervjuade. En gemensam egenskap som

betonas är att känna trygghet i rollen som chef. Ett par chefer förklarar att de genom utbildning

och anskaffandet av kunskaper blivit tryggare och därmed kunnat utveckla sin chefsroll.

Samtliga chefer förklarar på olika sätt att de behöver balansera en roll där de ibland är raka och

tydliga men även kan vara mjuka och vårdande. Cheferna beskriver även att vissa situationer

kräver att de är mer formella i sin roll. I dessa situationer beskrivs det som att vara formell i

rollen inte betyder att chefen behöver vara allt för opersonlig, kall och hård. Det tolkas därmed

krävas en viss anpassningsbarhet och flexibilitet hos cheferna, beroende på vilken situation de

befinner sig i. Vissa chefer nämner att de upplever att medarbetarna uppskattar när de inte bara

tar upp positiva prestationer. Det antas att det ibland krävs tydlighet från chefens sida om

medarbetarnas eventuella brister. Beroende på situation behövs olika roller, detta innebär att den

ena rollen ibland är att föredra mer över en annan. Cheferna betonar vikten av att lära känna sig

själv och vem man är i chefsrollen.

En av cheferna förklarar att privatlivet och relationer med medarbetare utanför arbetet inte ska

påverka den professionella roll som behövs på arbetsplatsen. En annan chef nämner att det för
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hen är viktigt att inte vara i olika roller innanför och utanför samtalet på arbetsplatsen. Chefen

betonar vikten av att känna igen sig själv i den roll som tas under samtalet, även de samtal då

mer tydlighet, formalitet och professionalitet behövs.

Goffman (2004) presenterar att individer tar på sig olika roller beroende på vilken situation de

befinner sig i. I enlighet med det dramaturgiska perspektivet kan cheferna ses som aktörer, vilka

beter sig olika utifrån vilka som finns runtomkring. Den roll som cheferna på olika sätt nämner

att de har kan förstås genom att de i framträdandet agerar på ett visst sätt beroende på personen

som sitter framför dem. Framträdandet påverkas därmed av de tidigare kunskaper som chefen har

om medarbetarna. Den sociala rollen blir aktuell då det kan finnas förväntningar på chefen från

olika håll som påverkar rollen såväl som framträdandet (jfr. Goffman, 2014).

5.5.3 Vilka lärdomar drar chefer från olika prestationssamtal?

Cheferna nämner lärdomar och erfarenheter genomgående under intervjuerna, både indirekt och

direkt. Respondenterna presenterar på varierande sätt vad de lärt sig, hur de hanterar olika

situationer och vad de gör annorlunda idag mot förut. Beroende på vilka typer av erfarenheter

chefen tillägnat sig under sitt verksamma arbetsliv har denne därmed även förvärvat olika

lärdomar av prestationssamtal.

Något som förklaras som en lärdom hos majoriteten av chefer var att relationer och att lära känna

sina medarbetare gör chefskapet lättare. Relationerna möjliggör en enklare kommunikation vilket

i sin tur förhoppningsvis gör samtalen enklare. En respondent nämner att arbetsgivaren har ett

ansvar att skapa förutsättningar för samtal på arbetsplatsen, där chefen och medarbetare kan lära

känna varandra. Relationen gör det enklare att tillsammans med medarbetaren hantera de

situationer som kan dyka upp. En av cheferna betonar vikten av att se, samtala och skapa

relationer med alla medarbetare, även de som inte tar kontakt själva.

Ett antal respondenter nämner att de erfarenheter och lärdomar de har, har bidragit till att de i

dagsläget inte har problem att ta upp de samtal som de tidigare upplevde svåra. Det kan tolkas

som att de idag vet vilka verktyg och kunskaper de med fördel kan använda sig av under

samtalen. För att få rätt verktyg nämner respondenterna olika typer av utbildningar och kurser

som de deltagit i, en del har även fått prova på samtalen genom olika typer av rollspel. Det tolkas

vara viktigt att respondenterna får öva på samtalen, oavsett om det görs via manus, rollspel eller

mot varandra. Det kan även förstås vara viktigt att prata med kollegor, chefer eller via andra

typer av nätverk. Flertalet nämner att man inte ska vara rädd för att ta hjälp när man behöver det,
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någon menar dessutom att det är en förutsättning för att deras chefskap ska kunna lyckas. En

chef beskrev att misstag är en del av livet men att målet är att inte göra samma misstag två

gånger. En annan nämnde att hen förhoppningsvis gör färre misstag idag än i början av sin

karriär.

Utifrån intervjuerna tolkas vissa samtal vara enklare än andra. Vilket samtal som är svårare

varierar mellan respondenterna. Detta antas bland annat bero på vilken bakgrund cheferna har,

hur stor erfarenhet de har kring det specifika samtalet eller vilken relation chefen har med

medarbetaren. Hur medarbetaren reagerar på det som sägs i samtalet tycks även ha en påverkan

på huruvida chefen upplever samtalet som svårt eller lätt. Samtal där de tar upp positiv feedback

tolkas vara roligare och därmed enklare att ta upp.

Andra lärdomar som cheferna förvärvat är vikten av förberedelse, anpassning av olika strategier,

samt att gå in samtalet med en lugn sinnesstämning. Cheferna berättar på olika sätt att

förberedelser är en viktig del för att kunna genomföra ett framgångsrikt samtal. Genom

erfarenheter har ett antal chefer lärt sig att samtalet kan bli lidande ifall deras känslor kommer i

vägen. Det kan exempelvis vara på grund av att chefen har har haft en stressig morgon. En chef

påpekar att det är lättare att hålla ett formellt och tydligt samtal med medarbetaren om det inte

finns störningsmoment runtomkring.

Utifrån erfarenhet har cheferna lärt sig vilka sätt som de tycker är gynnsamma för samtalets

framgång. Kopplat till detta berättar ett antal chefer att det är viktigt att låta medarbetaren

komma till tals under samtalet, samt lyssna på vad medarbetaren har att säga. En av

respondenterna nämner att det är viktigt att visa förståelse för vad medarbetaren säger, men att

inte ändra sina beslut baserat på eventuella känslor som dyker upp under samtalet. En annan

egenskap som presenteras i koppling till tidigare erfarenheter är betydelsen av att vara tydlig och

konkret i samtalet. Det kan handla om att hjälpa medarbetaren förstå budskapet genom att

konkretisera det som sägs med hjälp av specifika händelser. Tolkningen görs att konkretisering

hjälper cheferna att minska eventuella missförstånd och misstolkningar.

Illeris (2015) beskriver att erfarenhet genomsyrar alla lärodimensioner. Erfarenhet påverkar de

olika delarna i dimensionerna på olika sätt beroende på situation. Att ha erfarenhet handlar om

att ha direkt kännedom om någonting. Detta gör att alla chefers erfarenhet ser olika ut beroende

på den kännedom de tidigare anskaffat sig. Cheferna tolkas ha testat sig fram, provat olika

strategier och arbetssätt för att veta vad som fungerat och inte fungerat. Det som alla chefer har

gemensamt är att de på på olika sätt har erfarenheter av prestationssamtal (jfr. Illeris, 2015).
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6. Diskussion
I detta avsnitt kommer studiens resultat diskuteras i relation till tidigare forskning (se avsnitt 2).

Därefter kommer studiens bidrag och begränsningar, samt förslag till framtida forskning

presenteras.

6.1 Resultat i relation till tidigare forskning
Ett antal respondenter i denna studie presenterar att det är svårt att ta upp prestationer i samtal,

medan andra inte håller med om att det är svårt. Alla cheferna beskriver dock på olika sätt att det

finns samtal som är svårare eller tuffare, men att dessa nödvändigtvis inte behöver vara samtal

om en medarbetares prestationer. I den tidigare forskningen har det framkommit att samtal där en

medarbetares prestation tas upp är svåra att hantera, framför allt om det handlar om bristande

prestationer (Bradley & Campbell, 2016; Geddes & Baron, 1997). Vår studie styrker således

delvis tidigare forskning som presenterar att ett samtal som tar upp en medarbetares prestation är

svårt.

Denna studies respondenter beskriver på olika sätt att det är viktigt att förbereda sig inför samtal.

Däremot framkommer det att det är olika hur mycket cheferna bedömer att de behöver vara

förberedda inför olika samtal. Vissa samtal tolkas kräva mer förberedelser av cheferna i form av

exempelvis bakgrundsfakta, än andra samtal. I tidigare forskning har resultat visat att hur

samtalet struktureras är någonting som nämnts ha en inverkan på den övergripande känslan kring

samtalet (Meinecke et al, 2017; Bradley & Campbell, 2016). Vidare kan samtalets struktur

gynnas av förberedelser i form av bland annat intervjuguider eller liknande (Scheuers, 2014).

Förberedelser har även presenterats som positivt för både medarbetaren och chefens upplevelse

av samtalet (Scheuers, 2014; Meinecke et al., 2017). Det resultat vi kommit fram till i denna

studie styrker därmed tidigare forskning som presenterar att förberedelser är viktigt för chefernas

upplevelse av samtalet. Denna studie har inte undersökt medarbetarnas perspektiv och kan

därmed inte uttala sig om det tidigare forskning presenterat om att förberedelser även är viktigt

för medarbetarnas upplevelse.

Flertalet av denna studies respondenter nämner att dokumentation under samtal är ett hjälpsamt

stöd för att komma ihåg vad som sägs under mötet. Vilket är någonting som tidigare forskning

även presenterat som ett viktigt och bra stöd för chefer. Detta då dokumentation kan göra

samtalet mer effektivt och strukturen klarare (Pälli & Lehtinen, 2014). Vårt resultat visar även att

det är hjälpsamt för cheferna att kunna förbereda sig genom att gå tillbaka och läsa tidigare
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anteckningar. Med hjälp av dokumentation finns möjlighet för cheferna att förtydliga de

överenskommelser som gjorts tillsammans med medarbetare. På så sätt styrker vår studie tidigare

forskning kring ämnet men visar även på att dokumentation kan ha en vidare betydelse för

samtal på arbetsplatsen.

I vår studie har exempelvis en respondent förklarat att det är viktigt att veta när man som chef

bör avbryta samtalet om man inser att budskapet inte når fram. Således betonas vikten vid när

feedbacken ges till medarbetaren. Detta har även aktualiserats genom att flertalet chefer

beskriver vikten vid att vara tydlig och ha struktur i deras sätt att framföra ett budskap. Flertalet

studier (Asmuß, 2008; Lam et al., 2011; Meinecke et al., 2017; Rizvi & Popli, 2021)

uppmärksammar att hur och när feedback kring en medarbetares prestation tas upp är viktigt för

resultatet av samtalet. Chefens roll och ledarskap har därmed en stor betydelse för

samtalsresultatet. Genom detta styrker vi tidigare forskning som presenterar att tillfället och

presentationen av feedback har betydelse för resultatet.

Flertalet chefer i vår studie nämner att det är enklare att förbereda sig inför och även ha olika

typer av samtal när det finns en relation till medarbetaren. Relationsbyggande är alltså viktigt för

cheferna i/under samtalen och på arbetsplatsen i stort. Meinecke et al. (2017) uppmärksammar i

deras studie att relationsorienterat ledarskap uppmuntrar till medarbetarengagemang vilket i sin

tur bidrar till ett mer framgångsrikt samtal. Huruvida relationsorienterat ledarskap uppmuntrar

till medarbetarengagemang är ingenting denna studie har undersökt. Därmed kan vi varken

styrka eller dementera det som presenteras i tidigare forskning angående relationsorienterat

ledarskap i koppling till medarbetarengagemang. Däremot kan denna studie visa på att chefernas

upplevelse av samtalet gynnas av att ha en relation till medarbetaren.

En av våra respondenter tar upp att det är viktigt för samtalet att parterna är på samma nivå, att

det inte finns en hierarki. Ett antal chefer beskriver att samtalen är enklare att genomföra när

samtalet mer sker genom en diskussion eller dialog. Tidigare forskning har presenterat liknande

resultat, medarbetare har en önskan om att samtalen ska ske på samma nivå. Forskningen

redovisar att kommunikation därmed blir viktig för att skapa en effektiv och meningsfull

interaktion mellan parterna i samtalet (Rizvi & Popli, 2021; Bradley & Campbell, 2016). En

respondent tar däremot upp att det ibland inte är önskvärt att medarbetaren ska känna sig bekväm

i samtalet, beroende av vad målet med samtalet är. Således kan det tolkas vara viktigt för

cheferna att i de flesta fall vara på samma nivå som medarbetaren i samtalet. Alla chefer nämner
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dock att kommunikationen är viktig oavsett vilket samtal det är, vilket styrker tidigare forskning

inom ämnet.

Vår studie visar på att cheferna vill utveckla sitt chefskap genom utbildning. Cheferna förklarar

att de antingen med hjälp av arbetsgivaren fått rätt typ av verktyg för samtal eller på eget initiativ

gått kurser och utbildningar. Tidigare forskning visar på att arbetsgivaren behöver ge chefen rätt

verktyg för att kunna hantera olika samtal och situationer där feedback ges (Rizvi & Popli, 2021;

Roberts, 2003; Farrell, 2015). Ytterligare forskning visar att chefer vill utbilda sig i

kommunikation, för att delvis effektivisera och även utveckla sig inom samtal (Nilsson

Lindström & Bringsén, 2018; Geddes & Baron, 1997). Därmed styrker vår studie tidigare

forskning angående utbildningsmöjligheter för cheferna och vikten av att arbetsgivaren ger rätt

möjligheter.

6.2 Studiens bidrag och begränsningar
Denna studie bidrar till ett chefsperspektiv inom området prestationssamtal. Den

forskningsöversikt som presenterats (se avsnitt 2) har i denna uppsats haft sitt fokus på hur

feedback framförs, vilka samtal som anses svåra, samtalets struktur med flera. Fokus har varit på

ett specifikt samtal såsom exempelvis medarbetarsamtal, samt hur feedback påverkar individer.

Vi har således inte funnit någon studie som undersökt chefers upplevelse av hela processen från

förberedelser till lärdomar av prestationssamtal, vilket kan tolkas som att denna studie fyller ett

forskningsgap.

En tydlig begränsning med denna studie är att vi enbart utgått från chefens perspektiv för att

förstå hur chefen förbereder sig, genomför och utvecklas av prestationssamtal med medarbetare.

Chefen kan enbart förklara en sida av hur genomförandet av samtalet gått till. Hade vi även

pratat med chefens medarbetare hade vi kunnat få en större inblick och förståelse för hur

samtalet går till och huruvida chefen har en annorlunda roll i och utanför samtalet. Studiens

generaliserbarhet till andra sammanhang kan diskuteras utifrån att åtta chefer intervjuats. Då

detta enbart är ett litet antal av alla chefer kan det begränsa den kunskap vi kan bringa kring

kring chefer och deras förberedelser, roll och lärdomar relaterat till prestationssamtal.

6.3 Förslag till framtida forskning
Under studiens gång har förslag till möjlig framtida forskning diskuterats oss författare emellan.

Vi anser att en metod som kan vara fördelaktig utifrån studiens syfte och frågeställningar är en
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intervjustudie med både medarbetare och chefer (jfr. Bryman, 2018). Detta då vi hade kunnat

intervjua både chefen och dennes medarbetare om deras upplevelse av chefen i, under och efter

samtalen. En sådan metod hade kunnat bidra till en större förståelse för hur samtalet upplevs och

går till från båda perspektiven.

Tidigare forskning har visat att samtalets miljö har en inverkan på den övergripande känslan som

bildas kring samtalet (Meinecke et al, 2017; Bradley & Campbell, 2016). Ett intressant

komplement till denna studie hade därmed varit att göra en etnografisk studie. En sådan studie

hade kunnat möjliggjort en större insikt i arbetsplatsens omständigheter och därmed även en

större förståelse för hur chefen verkar i miljön. En etnografisk studie hade således kunnat

kompletterat denna studie kring chefens förberedelser, genomförandet och utveckling kring

prestationssamtal.
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Bilaga 1 - Informationsbrev
Hejsan!

Vi är två studenter, Julia och Rebecca, och vi skriver nu vår C-uppsats inom kandidatprogrammet

med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor på Uppsala Universitet. Utefter ett intresse att

studera samtal i arbetslivet har vi valt att inrikta oss på att studera chefers erfarenheter i koppling

till prestationssamtal.

Med prestationssamtal menar vi de formella samtal/möten som innefattar att du som chef tar upp

en medarbetares prestation. Detta sker vanligen under ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal

men kan även ske inom andra mötestillfällen där en medarbetare exempelvis blir kallad till ett

samtal för att gå igenom en viss prestation.

Vi söker nu efter chefer med erfarenhet av prestationssamtal som kan tänka sig att ställa upp på

en intervju med oss. Vi beräknar att intervjun kommer ca 20-30 minuter och den kan ske digitalt

(Zoom eller Teams) eller på plats i närområdet. Med ditt godkännande spelar vi med fördel in

intervjun med hjälp av en mobiltelefon, eftersom det fungerar som ett stöd i vårt analysarbete.

Deltagandet i studien är helt frivillig och samtycket kan när som helst under studiens gång dras

tillbaka. Den information du delger kommer att anonymiseras och kommer inte användas till

annat ändamål än denna uppsats. Materialet från intervjuerna kommer enbart användas för denna

uppsats. Efter uppsatsens färdigställande och publicerande kommer intervjumaterialet att

förstöras.

Har du frågor eller funderingar kring ditt deltagande får du gärna ta kontakt med oss via

kontaktuppgifterna nedan.

Bästa hälsningar,

Julia Johansson och Rebecca Kolmodin

mail / telefonnummer
mail / telefonnummer

Handledare: Lizbeth Engström, universitetslektor

mail / telefonnummer
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär
Uppsala universitet, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Till berörda deltagare

Medgivande för deltagande i en studie om chefer i genomförandet av prestationssamtal

Projekt

Arbetet har som övergripande syfte att bringa kunskap kring hur chefer förbereder, genomför och

utvecklas av prestationssamtal mellan medarbetare och chef på arbetsplatsen.

Metod

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer med chefer. Intervjuerna kommer därefter att

analyseras. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda

individernas intervjusvar utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.

Resultatredovisning, etik och sekretess

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på

seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda

personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa för att minimera risken för

att någon ska kunna lista ut att det är just du som deltagit i studien. Alla personuppgifter och

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt.

Deltagandet i studien är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande

utan att ange orsak.

Material kommer endast användas i denna uppsats

Medgivande:

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst och utan förklaring välja att
avbryta sin medverkan.
□ Jag vill medverka i studien.

□ Jag vill inte medverka i studien.

Datum __________________________________________

Underskrift   ___________________________________________________
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Bilaga 3 - Intervjuguide
Inledning: Denna studie syftar till att studera chefer och deras erfarenheter gällande samtal som

är kopplat till en medarbetares prestation. Innan vi börjar vill vi informera om att dina svar och

du som person kommer vara anonym. I analysarbetet är det enbart vi som kommer ha tillgång till

ditt namn och dina specifika svar. När uppsatsen är klar och godkänd kommer det insamlade

materialet att tas bort. Den färdiga uppsatsen kommer publiceras på databasen DIVA samt delas

med dig direkt om önskan finns. Det samtycke du skrivit under kan du när som helst under

studiens gång dra tillbaka. Detta gör du enklast genom att höra av dig till oss via mejl.

Innan vi börjar vill vi fråga om det är okej att vi spelar in intervjun med hjälp av mobiltelefon,

materialet kommer enbart behandlas av oss.

Med prestationssamtal menar vi de formella samtal/möten som innefattar att du som chef tar upp

en medarbetares prestation. Detta sker vanligen under ett medarbetarsamtal eller ett lönesamtal

men kan även ske inom andra mötestillfällen där en medarbetare exempelvis blir kallad till ett

samtal för att gå igenom en viss prestation.

Bakgrund:

- Vilken bransch arbetar du inom idag?

- Har du arbetar som chef inom någon annan bransch?

- Hur länge har du arbetat i en ledande roll?

- Hur många medarbetare ansvarar du för i dagsläget?

- Hur kommer det sig att du är i den ledande positionen du är idag?

Förberedelser och genomförande:

- Hur ofta håller du i prestationssamtal?

- Vilka typer av prestationssamtal har du hållt i?

- Hur upplever du det är att att ta upp en medarbetares prestation i ett samtal?

- Hur förbereder du dig inför ett prestationssamtal?

- Finns det något som är svårare eller lättare med samtalet?

- Har du ett arbetssätt som du vanligen använder dig av i koppling till ett

prestationssamtal?

- Kan du berätta lite om din strategi?

- När du går in i ett prestationssamtal, tar du på dig en viss roll då?

- Skulle du säga att den rollen skiljer sig från den roll du i övrigt har som chef?
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- Om du tänker på ett möte som inte var positivt. Vad tog du med dig från det mötet?

- Vet du vad det var som gjorde mötet mindre positivt?

- Hur hanterade du det?

- Om du tänker på ett möte som var positivt. Vad tog du med dig från det mötet?

- Vad du vad det var som gjorde mötet positivt?

- Hur hanterade du det?

Lärdomar:

- Vad har bidragit till att du leder samtal på det sätt som du gör idag?

- Har du fått stöttning från arbetsgivare/kollegor/chefer?

- Har du fått gått några kurser eller utbildningar?

- Gör du något annorlunda idag än när du började som chef?

- Förklara hur!

- Om du skulle handleda eller tala med en kollega som ska hålla i sitt första

prestationssamtal, vad skulle du tipsa om?

Avslutning:

- Finns det något du vill tillägga ytterligare?

Tack för att du tagit dig tid att svara på våra frågor! Vi hoppas att du känner att du fått dela med

dig av erfarenheter som kan bidra till att bringa kunskap för chefer kopplat till prestationssamtal.

Om du har frågor besvarar vi de gärna nu. Om frågor uppstår når du oss lättast via mejl.
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