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ABSTRACT  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka uppfattningar ett antal chefer och medarbetare har av 
medarbetarsamtalets syften och mål. Vi fann det intressant att ta reda på detta eftersom vi 
uppfattar, och även har viss erfarenhet av, att människors uppfattningar av syftena och målen med 
medarbetarsamtalet kan variera. Studien är av kvalitativ natur, och vi har använt oss av 
ostrukturerade intervjuer med fyra chefer och tre medarbetare för att samla ihop empiri. Samtliga 
intervjuer genomfördes på ett informations- och teknikföretag. I resultatet som vi arbetade fram 
med hjälp av empirin från intervjuerna fann vi som väntat både likheter och skillnader i de 
intervjuades uppfattningar. Resultatet visar att medarbetarna framförallt uppfattar att det finns fyra 
huvudsyften: att det som diskuteras under samtalet tas tillvara och dokumenteras, att man får ett 
tillfälle till gemensam planering med chefen, att få en chans att berätta för chefen vilka åtgärder de 
önskar få uppfyllda för att förbättra sin egen arbetssituation, samt att få möjlighet att ge chefen en 
bild av sin situation på arbetsplatsen. Hos cheferna verkar det finnas två huvudsyften. Dessa är att 
få en chans ta reda på medarbetarens arbetssituation, samt att få möjlighet att ge och få feedback. 
När det gäller målen med medarbetarsamtalet så uppfattade både cheferna och medarbetarna i vår 
studie trivsel och utveckling var de mål som var viktigast att försöka uppnå med hjälp av samtalet. 
Anledningen till att dessa är målen, och förutsättningarna för att nå dem skiljer sig dock mellan de 
två parterna, vilket vi har försökt visa i resultatkapitlet. Ambitionen med vår undersökning är inte 
att skapa några nya teorier inom det aktuella området. Ambitionen är istället att ge läsaren 
intressanta perspektiv på vilka uppfattningar människor kan ha av syften och mål med ett 
medarbetarsamtal.     
 
Nyckelord: Medarbetarsamtal, uppfattningar, mål, syfte, medarbetare, chefer, fenomenografi  
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Förord  
  
Efter veckor av slit så är uppsatsen slutligen färdig. Det har varit en upplevelse att koordinera vårt 
samarbete så att gruppen tillsammans har kunnat prestera för att skapa en slutprodukt som vi alla 
kan stå för. Erfarenheten av att ha frihet att själva skapa utifrån våra egna tankegångar och viljor har 
varit ett positivt och intressant arbete.  
  
Vi vill tacka alla som varit vänliga att ställa upp på våra intervjuer och delat med sig av sina 
upplevelser av fenomenet medarbetarsamtal på det företag där vi har utfört vår undersökning. Ett 
särskilt stort tack till personalansvarig för de insatser som denne bidragit med för att realisera vår 
undersökning och för den hjälp att få kontakt med personer som varit villiga att ställa upp i vår 
undersökning.  
  
Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Lena Stenmalm Sjöblom för synpunkter, åsikter 
och kunskaper i ämnet. Vi vill även tacka för hennes engagemang, positiva anda och ovärderliga 
hjälp i vårt uppsatsskrivande.  
  
Växjö december 2006  
  
Lukas Cedervinge, Daniel Gustavsson Bermejo & Rasmus Lüning.  
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1. Introduktion   
  
Ett medarbetarsamtal är något som de flesta av oss som har erfarenhet av arbetslivet har kommit i 
kontakt med. Det kan finnas olika namn för detta samtal, det kan till exempel också kallas 
utvecklingssamtal eller planeringssamtal. Oavsett namn så är det vanligt att man som anställd någon 
gång per år har ett samtal med sin chef eller sin arbetsgivare. Det finns inte bara olika benämningar 
för detta samtal, även uppfattningarna av det kan variera mellan människor. Vi har själva i 
arbetsgruppen var och en erfarenhet av ett antal medarbetarsamtal, där våra uppfattningar av dessa 
samtal skiljer sig åt på en rad olika sätt. Just på grund av vår uppfattning att människor ofta har 
olika uppfattningar av medarbetarsamtalet så har vi i arbetsgruppen fastnat för denna samtalsform 
och bestämt oss för att undersöka denna på ett djupare plan.   
  
Huruvida det finns någon lag som säger att man måste använda sig av något som liknar ett 
medarbetarsamtal på en arbetsplats är något diffust. Arbetsmiljölagen, AML ger de generella 
ramarna för vad som ska gälla beträffande miljön på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har något mer 
preciserade föreskrifter för vad som skall gälla. Det finns en rad kriterier som gäller för alla 
arbetsgivare i Arbetsmiljöverkets författningssamling. En närmare inblick i arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete finns att läsa att ”chefer och arbetsledare bör kunna 
genomföra undersökning av arbetsförhållandena genom enskilda samtal, personalmöten och 
skyddsronder” (AFS 2001:1, s.5). Ibland kan det förekomma att det i kollektivavtal står att någon 
form av samtal mellan chef och medarbetare skall förekomma på arbetsplatsen, bland annat inom 
kommunen och vården (www.kommunarbetsgivarna.fi; www.vardforbundet.se ).   
  
Men är det då viktigt att använda sig av medarbetarsamtal på en arbetsplats? Vad tjänar det till? 
Den allt hårdare konkurrensen för företag och organisationer på dagens marknad kräver att man 
ständigt arbetar för förbättring och utveckling av verksamheten genom olika strategier. Det är 
viktigt att vara ekonomiskt lönsam för att på så sätt överleva, men allra viktigast måste det vara att 
ha en välmående och fungerande personal. Ljungström (2001) menar att personalen är 
organisationens viktigaste resurs och att medarbetarsamtalet därför kan fungera som ett viktigt 
instrument på en arbetsplats för att nå mål för såväl individerna som organisationen.   
  
Ett medarbetarsamtal grundar sig i frågor som rör arbetet. Det handlar generellt om innehållet i 
verksamheten, relationer och utvecklingsbehov (Lindgren, 2001).  Ett medarbetarsamtal skiljer sig 
från ett mer informellt samtal. Det är ett strukturerat sätt att samtala på mellan chef och medarbetare 
jämfört med ett vardagligt samtal. Med det menas att det är planerat i förväg, där båda parter har 
förberett sig på ett eller annat sätt, genom tankar och funderingar på vilka punkter som känns 
angelägna att ta upp i samtalet.    
Medarbetarsamtalet bör också vara en dialog där båda parter deltar genom att tala och lyssna aktivt 
för att få upp ögonen och skapa en förståelse för varandra och arbeta för en förbättring i något 
avseende (Ljungström, ibid).  
  
I och med att vi i arbetsgruppen går en utbildning där ett framtida arbete så småningom sannolikt 
kommer att handla om personalarbete är det högst troligt att vi kommer att hålla i medarbetarsamtal 
i yrkeslivet. Uppsatsen kommer inte att ge definitiva svar, men den kan bredda synen och kanske 
ytterligare ge en dimension i uppfattningen av medarbetarsamtalet som fenomen. Uppsatsen kan 
därför vara intressant läsning för alla som deltar i arbetslivet vare sig man är chef eller medarbetare.  
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2. Bakgrund   
  
I denna bakgrund så kommer vi att diskutera kring samtalet i olika situationer. Inledningsvis så 
behandlas samtalets funktion i vårt samhälle i stort. Diskussionen går sedan vidare in på vad 
samtalet har för betydelse på arbetsplatsens arena, för att slutligen närma sig den samtalsform som 
vi är intresserade av att studera, medarbetarsamtalet. I den första delen så behandlas 
samtalskonstens historia, dess betydelse i samhället i stort och dess förmodade funktion i framtiden.   
I den senare delen i bakgrundsavsnittet koncentrerar vi oss enbart på samtal på arbetsplatsen. Vi 
diskuterar generellt olika samtalsformer på arbetsplatsen och så småningom om 
medarbetarsamtalet i synnerhet. Vi tar upp medarbetarsamtalet och den historia som finns om 
samtalsformens uppkomst och utveckling.   
  
  
2.1. Samtal i samhället  
  
2.1.1. Samtalskonstens historia  
  
Att studera språkets historia har länge varit ett intresseområde för forskare och filosofer. Enligt 
språkforskaren Peter Burke (1993) så intresserade sig redan antikens romare, till exempel 
författaren och vetenskapapsmannen Varro, för latinets historia. Samma intresse delades av 
renässansens humanister, såsom Leonardo och Bruni. Burke skriver att intresset för studier av 
språkhistoria växte, och under 1500- och 1600-talen publicerades texter om italienskans, spanskans, 
franskans och andra språks ursprung. Diskussioner om hur språken skulle talas och skrivas på ett 
korrekt sätt fanns också att finna i texterna. Språkforskaren Catrin Norrby (2004) skriver att 
studierna av språkens historia intensifierades under 1800-talet då de så kallade ”nygrammatikerna” 
ägnade sig dels åt att försöka rekonstruera vissa gamla språk, och dels åt att formulera lagar för 
språkens utveckling. Under 1800-talet publicerades också de första regelrätta ordböckerna i flera 
europeiska länder, där den mest kända är Oxford english dictionary. Under 1900-talet har sedan ett 
relativt stort antal historiska arbeten om franskan, tyskan och engelskan publicerats, där flera av 
dem har blivit klassiker (Burke, ibid).   
  
Det som beskrivits ovan är en sammanfattning av hur studier av språkets historia sett ut sedan 
antiken. Vi har medvetet gjort den mycket kortfattad då den klassiska språkhistoriska forskningen 
saknar den för oss mest intressanta aspekten för detta arbetets intresseområde, som ju är samtalet. 
Burke (ibid) menar att delen som länge saknats i studierna är språkets betydelse i vardagslivet, ett 
fenomen som av forskare ofta kallas språkets ”socialhistoria”, eller kommunikationens ”sociala 
historia”. Han menar också att under den senaste generationen så har många samhällsgrupper, till 
exempel feministrörelser och olika religiösa samfund, blivit alltmer medvetna om språkets makt. 
Men, enligt Burke, så är det inte bara olika samhällsgrupper som kommit till denna insikt. Nutida 
filosofer och litteraturkritiker, med flera, delar ett djupt intresse för språket och dess plats i kulturen. 
Man talar om samtalet ”som konst”. Men intresset för konversationskonsten har funnits ända sedan 
1600-talet.  Susanne Mehrens (1998) skriver om samtalskonstens historia, och skriver att författare, 
med den franske författaren Molière i spetsen, ordnade litterära sammankomster där samtalet stod 
högt i kurs. Litteratur, konst och musik diskuterades på ett sätt som inte bara krävde kunskap om 
ämnet, utan även förmågan att hantera språket. Man skulle klara av att uttrycka sig elegant och 
naturligt, men ändå rappt och kvickt. Om man kunde hantera språket på detta sätt ansågs man vara 
en duktig konversatör, och fick respekt av de övriga deltagarna.   
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Intresset för samtalskonsten växte, och handböcker kring detta fenomen publicerades på 1700- och 
1800-talen. De handlade oftast om på vilket sätt man skulle tala beroende på i vilket sällskap man 
var, och innehåll ofta långa listor med ”bör” och ”måsten” i konversationen (Burke 1993). Under 
1900-talet så svalnade dock intresset för samtalskonsten då forskare och författare med flera ansåg 
att det i slutändan ändå var konsten att hantera det skrivna ordet som var av största vikt. Efter den 
medvetenheten om språkets och samtalets betydelse i samhället som vår generation 
uppmärksammat så har dock samtalskonstens förespråkare ökat i antal återigen. Handböcker 
liknande dem som publicerades på 1700-och 1800-talen i ämnet dyker upp igen i en ständigt ökande 
takt, och har så gjort sedan 60-talet. Böckerna behandlar nu dock istället oftare ämnen som att skapa 
förtroende, bryta isen och skapa vänner, och hur man ska göra detta med hjälp av språket (Burke, 
ibid; Norrby, 2004).  
  
2.1.2. Samtalets funktion och syfte  
  
Vid en jämförelse så kan sammanfattningsvis sägas att om 1700- och 1800-talshandböckerna som 
behandlar samtalskonsten framförallt handlade om regler för samtalet, så handlar de moderna 
handböckerna snarare om samtalets betydelse för människor, eller kanske mer bestämt vilket syfte 
och funktion ett samtal kan ha för oss i vår vardag. Svaren kan handla om många olika saker: 
Upprätthålla en gemenskap, fördjupa sin relation, skapa förtroende, förhandla fram en lösning på ett 
problem, utbyte av tankar, idéer och information, skapa vänner och så vidare. Dessa olika former av 
samtal är inte bara viktiga i vårt civila liv utan även på jobbet, vilket vi kommer att försöka visa 
längre fram i det här kapitlet (Burke, ibid; Mehrens, 1998).  
  
Både Mehrens (ibid) och Norrby (ibid) skriver att man i merparten av handböckerna delar upp 
samtalet i ”privat” och ”offentligt” samtal. På den privata skalan, menar de, hamnar för det mesta 
samtal med syftet att bara prata eller ”snacka” lite, ofta informellt utan några krav från de 
inblandade. Men alla privata samtal är inte av denna natur. De kan också ha syftet att till exempel 
lösa en konflikt eller diskutera kring vilken bil man ska köpa. Med människor man känner och har 
tillit till vågar man också samtala om saker som känns viktiga och som berör, det djupa samtalet.  
Därför handlar privata samtal om känslor i en mycket högre grad än offentliga. Offentliga samtal 
har man oftast med personer man inte känner så väl och därför kanske inte ha etablerat förtroende 
för som till människor man känner. Därför är man i allmänhet mer försiktig och håller sig till 
neutrala ämnen, som inte rör personliga angelägenheter. I det formella samtalet är kraven på 
sammanhang och struktur, och att det ska vara genomtänkt, välförberett och ha ett syfte, större än 
vid ett privat samtal. Detta därför att samtal tar tid och att tid är dyrbart. Exempel på formella 
samtal skulle kunna vara en arbetsintervju eller ett samtal med en bilhandlare när du ska köpa din 
nya bil (Mehrens, 1998; Norrby, 2004)  
  
Medarbetarsamtal, som vi kommer att diskutera mer ingående under Samtal på arbetsplatsen nedan, 
menar vi efter att ha läst på om fenomenet kan, i sin ideala form, ses som en blandning mellan de 
två samtalsformerna. Den ovan beskrivna strukturen för ett formellt samtal kan mycket väl anpassas 
på ett medarbetarsamtal. Det är viktigt att chef och medarbetare förbereder sig väl inför ett 
medarbetarsamtal, att det finns något syfte med samtalet och att det som samtalas om är väl 
genomtänkt. Men förutom dessa delar är det också högst sannolikt att båda parter får ut mer av 
samtalet om man vågar ta upp mer personliga och känsliga ämnen, som ju kännetecknar det privata 
samtalet. Att till exempel våga berätta att man känner sig kränkt av någon på arbetsplatsen och 
sedan försöka hitta en lösning på problemet kan ju göra en persons tillvaro på sin arbetsplats mycket 
behagligare. Därför är vår uppfattning att det viktigt att både medarbetare och chefer på en 
arbetsplats försöker skapa ett förtroende sinsemellan, så att man vågar samtala om känsliga ämnen 
när det väl är dags för medarbetarsamtal.   
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2.1.3. Samtalets funktion i framtiden  
  
Hur viktigt kommer då samtalet som fenomen att vara för oss i framtiden? Kommer samtalet även 
då att vara ett viktigt verktyg för att uppnå de syften som nämns ovan? Det påstås inte sällan att 
framtidens samtal i det så kallade IT-samhället kommer att föras digitalt. Att det så självklara att till 
exempel åka till kontoret och arbeta mellan nio fem kommer att upphöra att vara norm. Istället 
pekar det mesta på att stora delar av kommunikationen kommer att vara trådlös, det vill säga föras 
via elektroniska medier. Om detta är sant, kommer förmågan att hantera samtalskonsten fortfarande 
att behövas? Ja, menar många forskare, troligtvis i ännu högre grad än idag. Om det dagliga 
morgonmötet på jobbet istället ersätts med ett veckomöte så kommer ju kraven på att vi kan 
uttrycka oss effektivt och sakligt att öka. Vi måste kunna hantera konsten att verken tala för mycket 
eller för lite, vi måste kunna förmedla det vi vill ha sagt på den korta tid vi har och göra oss 
förstådda. Det är därför viktigt att vi vårdar samtalet som kommunikationsform och inser att det 
kommer att det kommer ha stor betydelse för oss även i framtiden och framförallt i vårt arbete 
(Burke, 1993; Mehrens, ibid).  
  
2.1.4. Samtal på arbetsplatsen  
  
Vi lever i en tid där den snabba utvecklingen oupphörligt gör sig påmind i samhället. Samhället är 
präglat av krav på heterogenitet och en kulturell mångfald eftersom vi lever i en allt mer 
globaliserad värld. Avstånden minskar, att ta sig från en plats i världen till en annan är idag enklare 
än någonsin. Även IT-utvecklingen som vi ovan nämnt har gjort kommunikationen enklare genom 
datorer, mobiltelefoner och andra hjälpmedel. Detta har fört med sig en rad konsekvenser för 
människor i arbetslivet. Forskaren Nancy. M Dixon (1998) talar om allt större krav på såväl individ 
som organisation. Att leva och verka i en miljö som är ständigt föränderlig är krävande. Då är 
dialogen det främsta vapnet för anpassning och utveckling.  
  
Översikten på arbetsplatsen blir allt mer svåröverskådlig. Det är nästintill omöjligt att ha fullständig 
kontroll över alla förekommande processer på en arbetsplats. Genom dialogen kan man, menar 
Dixon (1998), få nya perspektiv och utbyte av erfarenheter. Man talar inte med varandra om 
absoluta sanningar utan om sin egen sanning, den som man själv uppfattar. Personer på en 
arbetsplats har olika upplevelser och skilda erfarenheter. Genom att ta del av andra människors 
upplevelser och sanningar kan dialogen bli gynnsam för både en själv och andra. Den blir i sig en 
lärande process. Det kan ske genom att man får egna erfarenheter bekräftade där andra samtycker 
med det man själv upplever att man har erfarit. Det kan också ske genom att man får ett annat 
perspektiv på egna erfarenheter när andras tankegångar skiljer sig från ens egna. Det är genom detta 
samspel som individer utvecklas. När man lyssnar på någon annan, blir det han eller hon säger en 
del av en själv, vare sig man vill eller inte, menar Dixon (1998). Hon talar också om att en frekvent 
dialog på arbetsplatser skulle förändra relationer och upplösa självklara antaganden om vad man 
försöker uppnå i arbetet. Hon menar att man genom dialogen skapar man en kollektiv styrka, där 
den intellektuella förmåga individerna i en organisation besitter kommer till användning genom att 
den blir synlig. Dialogen på arbetet skapar större möjlighet för individerna som verkar där att se de 
pågående processer på en arbetsplats ur flera synvinklar och öka möjligheterna att justera och 
förbättra organisationen i en framgångsrik riktning.  
  
2.1.5. Olika samtalsformer på arbetet  
  
Samtal förekommer på företag och i organisationer i olika former. Man brukar skilja på vardagsprat 
och mer strukturerade samtal på arbetsplatsen. Det vardagliga samtalet spelar naturligtvis en viktig 
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roll för individerna på arbetet. Att tala med varandra om småsaker, vardagsproblem som handlar om 
både arbetet och livet utanför det är en naturlig del i vår sociala samspel med varandra. Men 
arbetsplatser tenderar alltmer att utveckla verksamheten genom att använda sig av strukturerade 
samtal i större utsträckning (Dixon, ibid). Ett strukturerat samtal kännetecknas av att det är ett på 
förhand planerat samtal som också har ett mål mellan chef/arbetsledare och medarbetare. Maria 
Lindgren (2001) skriver i sin avhandling att det kan förekomma olika benämningar på dessa 
strukturerade samtal på arbetsplatsen. Skillnaden ligger i att samtalet kan ha lite olika innehåll och 
ett upplägg som skiljer sig åt. Även syftet med samtalet kan skilja sig åt beroende på vilken 
arbetsplats man talar om. Anledningen kan vara att man har varierande förutsättningar på en 
arbetsplats och varierande behov hos samtalsdeltagarna. En anledning till varför dessa samtal har 
olika namn kan vara att aktuella syften med samtalen då de infördes på arbetsplatsen ser olika sätt. 
Om utveckling stod i fokus på en viss arbetsplats kallade man samtalet för utvecklingssamtal, om en 
större förändring var på gång på en arbetsplats kunde det vara möjligt att införa samtal som istället 
kallades planeringssamtal, om syftet var att tala om en arbetsplats framtida mål och visioner kunde 
det kallas målsamtal. Mer ofta än sällan förenar man dessa olika perspektiv i ett och samma samtal 
på arbetsplatserna idag. På senare år har frågor om lön blivit en komponent i samtalen, vissa företag 
och organisationer kallar det lönesamtal och håller ett separat lönesamtal med sina medarbetare, 
medan andra har det i ett integrerat samtal (Lindgren, ibid).    
  
Wall Berséus (1999) har också uppmärksammat att olika benämningar och olika innehåll 
förekommer på dessa samtal mellan chef/arbetsledare och medarbetare men valt att göra en så enkel 
definition som möjligt. Hon ser medarbetarsamtalet som ett allmänt hållet men ändå strukturerat 
samtal mellan chef och medarbetare. Hon menar också att båda parter ansvarar för innehållet men 
att det är chefen som är samtalsledare Hon har valt att kalla det samtalet för medarbetarsamtal. 
Även Mikkelsen (1998) använder sig av benämningen medarbetarsamtal. Hon skriver om en dialog 
mellan chef och medarbetare där man försöker ta tillvara de anställdas och organisationens behov 
utifrån företagets strategiska mål. Som framgår av litteratur så är det i det närmaste hopplöst att få 
klara och tydliga skillnader mellan dessa olika samtalsformer.   
  
Olika författare och forskare har olika åsikter och tolkningar av samtalsformerna. De mest frekvent 
förekommande benämningarna som vi uppmärksammat i litteraturen rörande detta ämne är 
utvecklingssamtal och medarbetarsamtal. Fortsättningsvis kommer vi att hålla oss till benämningen 
medarbetarsamtal då vi själva tycker att det är den mest neutrala benämningen på ett strukturerat 
samtal mellan chef/ledare och medarbetare på en arbetsplats. Den definition vi använder oss av i 
denna uppsats samstämmer delvis med Wall Berséus men också med Mikkelsen. Vår definition av 
medarbetarsamtalet är “ett strukturerat samtal mellan chef och medarbetare, där båda parter 
ansvarar för innehållet och där man försöker att ta tillgodose parternas olika behov förenat med 
företagets mål”  
  
2.1.6. Historik om medarbetarsamtal  
  
Mikkelsen (ibid.) beskriver den resa genom historien som så småningom format 
medarbetarsamtalet. För att finna grunden för det som idag kallas medarbetarsamtal får vi går 
tillbaka till åtminstone 1800-talet. Upprinnelsen låg i prestationsvärderingar av arbetstagaren 
genomförda av arbetsgivaren.  Man rangordnade människor efter deras prestationer genom 
symboler som tydliggjorde vilken nivå man höll sig på. Det var framförallt i USA som det blev 
allmänt accepterat att värdera sina medarbetare efter prestation. Det var under industrialismen där 
framförallt Frederick Winslow Taylor var en av upphovsmännen bakom en mycket strukturerad 
värdering av medarbetaren. Tidmätningar och andra värderingar var mycket noggranna under denna 
tid där huvudsyftet var att placera rätt man på rätt plats i organisationen. Det kallades ”Scientific 
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Management”. Metoderna skulle göra organisationen så effektiv som möjligt, där varje enskild 
individ skulle vara så nyttig som möjligt. Informationen man fick om medarbetaren användes på två 
sätt. Det ena syftet var att värdera medarbetaren och det andra var att utveckla medarbetaren. Den 
information man fick om medarbetaren användes även mer övergripande, där man arbetade för att 
införa än mer effektiva arbetsmetoder och strukturera organisationen på ett sätt så uppsatta mål 
lättare kunde uppfyllas för organisationen.  
  
Med tiden fick företag och organisationer också upp ögonen för ett mer humanorienterat perspektiv. 
Man började bli medveten om att människor också är sociala varelser som skapar mening genom 
samarbete med andra. Att man framförallt som människa har individuella emotionella behov som 
man strävar efter att få tillfredställda på arbetsplatsen före strävan att söka effektivare arbetsmetoder 
för ökad vinst för företaget. Thorsund och Emery är två forskare som starkt bidragit till detta synsätt 
(Mikkelsen, 1998). Medarbetare skulle ges möjligheter till delaktighet, självbestämmande, 
utmaningar och eget ansvar på arbetet. Detta skulle bidra till bättre prestationer och mer välmående 
medarbetare.   
  
När man tidigare hade haft en riktning där man jagade så effektiva arbetsmetoder som möjligt blev 
dessa alltmer dominerade av ett utvecklingsinriktat synsätt där mänskliga relationer, 
kommunikation, samarbete och stöd från chef och ledning uppmärksammades.  
Det är här som de strukturerade samtalen började märkas. Det som tidigare var en dokumentation 
om medarbetaren för chefens räkning, var nu snarare en dialog mellan chef och medarbetare i syfte 
att utveckla arbetssituationen och relationerna på arbetsplatsen som började komma till stånd. Att 
undanröja hinder för utveckling på arbetet gjorde man lättast just genom samtal. På senare tid har 
man också uppmärksammat att dessa samtal ibland kan vara isolerade på så sätt att individens 
utvecklingsbehov och individuella mål inte står i relation till företagets mål. Därför har man försökt 
att fortsätta utveckla samtalsmetoden i arbetslivet för att förena individuella mål med företagets 
mål. I medarbetarsamtalet försöker man numera förena både värderingsperspektivet genom 
kompetensprofilbedömningar och utvecklingsperspektivet för både individ och organisation i en 
helhet (Mikkelsen, ibid).  
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3. Syfte och frågeställning  
  
Som vi skrev i inledningen av arbetet så uppfattar vi att människor kan ha olika uppfattningar av 
medarbetarsamtal. Mer specifikt så har vi framförallt föreställningen att människor har olika 
uppfattningar av vad medarbetarsamtalet har för syften och mål. Vi uppfattar att skillnaden i synen 
mellan chef och medarbetare också kan skilja sig åt. I teoridelen har vi redogjort för att 
medarbetarsamtalet kan vara ett användbart verktyg för såväl medarbetare, chef som arbetsplatsen i 
helhet.  Vi har försökt skapa en bild av på vilket sätt ett medarbetarsamtal kan gynna en arbetsplats, 
samt vilka förutsättningar som krävs för att något positivt skall kunna utvinnas av ett 
medarbetarsamtal. Vi anser också att vår bakgrund och vår kommande teori visar att medarbetaren 
och chefen kan ha olika inställning och olika fokus med, och i medarbetarsamtalet. Medarbetaren 
kan ha ett syfte och mål med medarbetarsamtalet som är kopplat till personliga mål och behov i 
första hand, medan chefen kan en syn på medarbetarsamtalet som ett redskap att utveckla 
verksamheten och uppfylla företagets mål. Syftet för oss i denna uppsats blir därför att med hjälp av 
intervjuer med ett antal chefer och medarbetare på ett företag, beskriva vilka syften och mål de 
uppfattar finns med fenomenet medarbetarsamtal, för att sedan titta på skillnader och likheter i 
svaren. Vår övergripande frågeställning blir:  
  
Hur ser skillnaderna och likheterna ut mellan chefers och medarbetares uppfattningar av ett 
medarbetarsamtals syfte och mål?  
  
För att dels på ett bättre sätt åskådliggöra resultatet för läsaren och för att dels göra bearbetningen 
av intervjumaterialet enklare för studiegruppen har vi valt att bryta ner problemformuleringen i fyra 
frågeställningar:  
   

 • Hur ser medarbetarnas uppfattningar av medarbetarsamtalets syfte ut?  
 • Hur ser medarbetarnas uppfattningar av medarbetarsamtalets mål ut?  
 • Hur ser chefernas uppfattningar av medarbetarsamtalets syfte ut?  
 • Hur ser chefernas uppfattningar av medarbetarsamtalets mål ut?  

 
  
3.1 Avgränsningar  
  
Vi avsåg i vår studie att genom intervjuer ta reda på fyra anställdas och tre chefers uppfattningar av 
de syften och de mål som kan finnas med ett medarbetarsamtal. Samtliga intervjuer har genomförts 
på samma företag, ett informations- och teknikföretag i södra Sverige.   
  
Då undersökningspersonernas uppfattningar är högst personliga så har vi inte försökt dra några 
generella slutsatser kring vad ett medarbetarsamtal har för syften och mål. Vi begränsar oss istället 
till att belysa vilka syften och mål just vår undersökningsgrupp har med samma fenomen. 
Möjligtvis är det så att några av de uppfattningar som vi har som kommit fram i vår undersökning 
skulle kunna vara samma som de generella uppfattningarna hos en större population, men det är 
ingenting som vi har underlag för att uttala oss om i denna undersökning. Då samtliga intervjuer 
utförts på ovan nämnda företag så är vi också medvetna om att de resultat vi fått fram, och de 
slutsatser vi dragit utifrån detta, endast är applicerbara på just denna kontext. Vi kommer därför inte 
att resonera kring vårt resultats applicerbarhet på organisationer och företag i allmänhet.   
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4. Begreppen syfte och mål  
  
I detta kapitel behandlas begreppen syfte och mål. Vi kommer först att diskutera något kring 
problematiken med de två begreppen, i allmänhet och i vårt arbete. Vi kommer sedan att konkret 
definiera begreppen var för sig, för att till sist mer diskutera kring, och relatera de två begreppen 
till varandra med avsikten att försöka visa skillnaden dem emellan.   
  
Våra ambitioner med denna uppsats är att försöka beskriva vilka syften och mål cheferna och 
medarbetarna i vår undersökning uppfattar att ett medarbetarsamtal har. De centrala begreppen för 
oss när vi ska försöka bearbeta och kategorisera vårt intervjumaterial blir därför syfte och mål. Hur 
definierar då människor dessa två begrepp? Trots noggranna efterforskningar så har det varit relativt 
svårt att finna definitioner av begreppen syfte och mål. Den troligaste anledningen till att det 
befinner sig så är att syfte och mål är begrepp som har blivit inventarier i litteraturen, och som idag 
använd mycket vidlyftigt. Detta påstår begreppsforskaren Ove Karlsson (1999). I Svenska 
akademins ordbok, till exempel, kan man hitta flera definitioner på vad ett syfte eller ett mål kan 
vara. Vad ett syfte eller ett mål är, kan vi utifrån vår bästa förmåga dock inte hitta.  
(www.svenskaakademien.se ). Begreppen i sig används mycket frekvent i böcker, avhandlingar, 
uppsatser och så vidare. Dock så används de nästan uteslutande i dessa utan att man går in djupare 
på själva begreppen. Många författare verkar helt enkelt använda begreppen i sina verk utan att 
reflektera i någon högre grad över att människor kan uppfatta innebörden av syfte och mål olika.   
  
Våra uppfattningar och erfarenheter kring människors uppfattningar av begreppen syfte och mål 
faller i hög grad samman med det som Karlsson skriver, att de ofta kan skilja sig. Vi finner det 
därför relevant att utifrån vår bästa förmåga försöka definiera begreppen så tydligt som möjligt. Den 
ena anledningen till att vi här definierar syfte och mål är därför att läsaren ska få en uppfattning om 
hur vi ser på begreppen, och därför på ett bättre sätt kunna ta del av och förstå resultatet (Karlsson, 
ibid.). Vissa svar kan också vid en första anblick ligga nära båda begreppen, och kan därför vara 
svåra att placera in under ett av dem. Den andra anledningen att definiera begreppen är därför att vi 
i studiegruppen, genom att skapa en definition av begreppen som kan användas i undersökningen, 
på ett tydligare sätt kan kategorisera in intervjusvaren under antingen syfte eller mål. Vi vill också 
vara tydliga med att de definitioner av syfte och mål som vi tar fram nedan inte är allmängiltiga 
definitioner av begreppet som kan användas i alla sammanhang. Vi har istället medvetet försökt 
finna definitioner som vi uppfattar vara användbara för oss i just denna undersökning.   
  
 
4.1. Definition av begreppet syfte   
  
I de definitioner av begreppet syfte som vi har hittat så finns det tydliga likheter, även om de också 
skiljer sig i viss mån. Den mest grundläggande definitionen vi har hittat är från Högskolan 
Chalmers hemsida. Den lyder: ”Begreppet syfte svarar på frågan vad det är som konkret ska uppnås 
med handlingen”( www.fy.chalmers.se .) En annan definition är: ”Syftet är en slags målsättning 
med det som ska genomföras, men på ett mer konkret och gripbart plan än ett långsiktigt mål” ( 
http://people.arcada.fi ). En tredje definition, från regeringen, säger att: ”Syftet är ett konkret 
strävnade, där strävandet definieras utifrån sammanhanget” ( www.regeringen.se ).  
  
Nyckelordet i definitionerna är ”konkret”. Att något är konkret innebär, enligt svenska akademiens 
definition att det är någonting ”som kan uppfattas genom sinnena som åskådligt; påtagligt, gripbart 
och bestämt”( www.spraakdata.gu.se/saol). Ove Karlssons (1999) resonemang kring begreppet syfte 
tycker vi kan ses som en sammanfattning av de ovan beskrivna definitionerna. Han menar att när 
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man talar om syftet med ett fenomen (till exempel medarbetarsamtal) så är det den konkreta, 
gripbara avsikten med fenomenet som åsyftas. Han tar utvärderingar på en arbetsplats som exempel. 
Avsikten med en utvärdering, det vill säga syftet, kan till exempel vara att ta reda på hur 
personalens hälsa ser ut, eller om personalen är missnöjda med något. I vårt fall skulle detta 
innebära att syftet med ett medarbetarsamtal till exempel skulle kunna vara att för chefen ta reda på 
en medarbetares arbetssituation, eller för medarbetaren att ta reda på chefens synpunkter på honom 
eller henne. Denna definition faller samman väl med den syn arbetsgruppen har på vad syftet med 
ett medarbetarsamtal är, och vi ansluter oss därför till den.   
  
  
4.2. Definition av begreppet mål  
   
Vi fann det något enklare att hitta konkreta definitioner på begreppet mål än på begreppet syfte. En 
annan skillnad vi fann var att man resonerar mer kring definitionerna av begreppet mål. 
Resonemangen kring definitionerna av syfte var så gott som obefintliga, med undantag av Karlsson. 
Vi börjar även här med den enklaste och mest tydliga definition vi kunde hitta. Den är framtagen av 
riksidrottsförbundet, och lyder: ”Mål är en bild av ett framtida tillstånd som vi vill uppnå” ( 
www.rf.se ). Vår egen grundläggande syn på definitionen av mål sammanfaller väl med denna. 
Organisationsforskaren Per-Erik Liss (2006) diskuterar kort kring begreppet och menar att ett mål 
kan definieras som ”ett tillstånd vilket utgör slutet på en sekvens av händelser”, och menar att dessa 
händelser ska ha orsakats av handlingar. Han menar dessutom att ett tillstånd bara kan räknas som 
mål om det kan relateras till någon form av uppnående. Man måste ha bestämt att något skall 
uppnås för att kunna tala om mål. Pedagogen Hans Dahlgren (1995) har en liknande definition: ”Ett 
mål är en framtidsbild, och kan beskrivas som resultatet av konkreta, medvetna förändringar”. Han 
menar att målet skall nås genom ett aktivt arbete, i vilket förändringar görs för att nå målet.  
  
Nyckelbegreppen här anser vi skulle kunna vara ”framtida tillstånd” och ”förändringar”. Utifrån de 
definitioner vi har tagit upp, och utifrån de resonemang vi har tagit del av verkar de flesta antyda att 
ett mål handlar om ett bestämt framtida tillstånd som man når med hjälp av förändringar. Även när 
det gäller begreppet mål så resonerar Ove Karlsson (ibid.) på ett sätt som kan ses som 
sammanfattande för definitionerna ovan. Han menar att ett mål är det bestämda tillstånd som man 
slutligen uppnår genom konkreta förändringar. Han menar att ett mål för en organisation till 
exempel kan vara att få en mer kompetent personalstyrka, och att detta mål kan nås genom 
förändringar. Vi ansluter oss till denna definition. Men hur kommer man då fram till vilka konkreta 
förändringar som behöver göras för att nå målet? Vi ska försöka ge svar på detta i den sista delen då 
vi resonerar kring hur syfte och mål förhåller sig till varandra.   
  
4.3. Relationen syfte – mål  
  
Vi har ovan försökt förklara begreppen syfte och mål utifrån hur de definieras i litteraturen och av 
ett antal stora organisationer. Detta för att ge läsaren en bild av hur vi i studiegruppen ser på 
begreppen efter att ha studerat dessa definitioner. Vi hoppas också att resonemanget har givit en 
uppfattning av att det finns en skillnad mellan begreppen. Vi ska nu relatera de två begreppen till 
varandra, med hjälp av Karlssons resonemang, för att försöka stärka denna uppfattning.   
  
Karlsson (1999) menar att syftet är den konkreta, gripbara avsikten med fenomenet. I hans exempel 
så är ju fenomenet utvärdering, och den konkreta avsikten med detta kan vara att ta reda på hur 
personalens hälsa ser ut. I vårt fall blir den konkreta avsikten med medarbetarsamtalet, syftet, att 
medarbetare och chef ska få en chans att ta upp och diskutera olika ämnen, där vilka ämnen som 
diskuteras beror på vad det finns behov av att diskutera.  
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När handlingen (utvärderingen, medarbetarsamtalet) är genomförd så har man enligt Karlsson 
uppfyllt sitt syfte. Man har tagit reda på det man hade till syfte att ta reda på.   
  
Låt oss titta på vårt fall. Medarbetarsamtalen är genomförda. Medarbetare och chefer har fått 
möjlighet att diskutera de ämnen som behövde diskuteras. Vårt syfte är uppnått. Men vi har ju nu 
samlat in en stor mängd material från dessa samtal, i vilket det går att finna vad chefer och 
medarbetare har talat om. Personalklimat, utbildningsbehov, kompetenshöjande insatser, vilken 
plats man har i organisationen och så vidare har diskuterats. Karlsson menar att det är detta material 
som skall användas för att utforma insatserna som gör att vi kan nå vårt mål. Ett mål för ett företag 
kan till exempel vara att ”bli det mest kompetenta företaget i branschen”, eller att ”skapa en mer 
homogen personalstyrka”. Ett personligt mål kan, för chefen, till exempel vara att skapa en närmare 
relation till sina medarbetare. För medarbetaren skulle det kunna vara att höja sin kompetens på 
något område Låt säga att målet i vårt fall är för företaget att bli det mest kompetenta i sin bransch. 
Då kan organisationen använda den information angående kompetens som går att hitta i det 
insamlade materialet som underlag för att skapa åtgärder som ska hjälpa organisationen att nå detta 
mål.   
  
Sammanfattning:   
I vår undersökning relateras alltså de två begreppen till varandra på följande sätt: Syftet med 
medarbetarsamtal är att medarbetare och chefer ska få möjlighet att diskutera ämnen som det finns 
behov av att diskutera kring. Målet med medarbetarsamtal är att nå ett framtida önskat tillstånd, 
vilket ska nås med hjälp av åtgärder baserade på informationen från medarbetarsamtalet  
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5. Teori   
  
I denna teoridel tar vi upp den forskning som finns kring fenomenet medarbetarsamtal. För att 
läsaren ska kunna bli mer insatt i medarbetarsamtalet som fenomen görs även en presentation av 
medarbetarsamtalet grundat på litteratur om medarbetarsamtal. Denna presentation delas in i ett 
antal stycken såsom förutsättningar och vilken nytta som kan finnas med medarbetarsamtal för 
chef, medarbetare och arbetsplats.     
  
5.1. Tidigare forskning om medarbetarsamtal  
  
Den historia som beskrivs om medarbetarsamtalet grundas mycket på generella tendenser hur 
utvecklingen av samtalsformen har skett. Men då det gäller tidigare forskning så finns det inte 
särskilt mycket studier om denna samtalsform. Lindgren (2001) nämner några examensarbeten och 
doktorsavhandlingar som tar upp det men det handlar här om utvecklingssamtal. Om man ser på 
utvecklingen för denna typ av samtal i arbetslivet i Sverige och jämför det med USA och 
Storbritannien så finns skillnader. Ronthy-Östberg & Rosendahl (1999) visar att det är långt mer 
utvecklat här i Sverige där man generellt betonar ömsesidigheten mer mellan chef och medarbetare. 
I övriga världen visar studier från famförallt USA och Storbritannien på att samtalen ofta är 
asymmetriska. Där ser man det fortfarande som chefens samtal med medarbetaren. Det finns ett 
examensarbete, (Lindgren, ibid.) där resultatet visar att utbildningschefer och personalchefer har en 
positiv bild av samtalstypen. Arbetet är grundat på enkäter och intervjuer och där framkommer 
bland annat att man tycker det kan vara en god investering på arbetsplatsen under förutsättning att 
samtalen genomförs på ett kompetent och pedagogiskt sätt.   
  
Ett annat intressant examensarbete, (Lindgren, ibid.) visar att den bild som företag och 
organisationer visar upp genom internt material och styrdokument är en idealbild och att 
verkligheten inte stämmer överens med denna idealbild. Hur det ser ut i verkligheten till skillnad 
från idealbilden framkommer dock inte.  
  
Avslutningsvis då det gäller forskning om samtalsformen visar två studier positiva effekter av 
medarbetarsamtal. I en studie (Lindgren, ibid.) visas att svenska ingenjörer har högre 
arbetsmotivation då man använder sig av utvecklingssamtal på arbetsplatser jämfört med 
arbetsplatser som inte gör det. Detta framkommer genom en stor enkätundersökning. Den andra 
studien presenteras i Mikkelsen (1998). Där framkommer att medarbetarsamtal har haft en inverkan 
på så sätt att medarbetarna har fått en betydligt positivare bild av sin chef. Chefen upplevdes som 
inspirerande och motiverande. Medarbetarna upplevde också att konflikter enklare löstes och hade 
lättare att ta initiativ i arbetet. Studien genomfördes 1995 bland 20000 medarbetare på norska 
postverket.  
  
5.2  Förutsättningar för ett medarbetarsamtal  
  
Vilka förutsättningar krävs för att öka möjligheterna till ett lyckat medarbetarsamtal? Mehrens 
(1998) uppmärksammar detta. Innan samtalet genomförs krävs planering och förberedelse från båda 
parter. Chefen/ledaren bör sätta sig in i den personen som samtalet ska genomföras tillsammans 
med. Hur ser dennes situation ut just nu? Vad känner jag att jag behöver/vill ta upp under samtalet? 
Likaså bör medarbetaren tänka igenom vad man vill få fram under samtalet med sin chef/ledare.   
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En mall eller checklista över några huvudteman som är vanligt förekommande på arbetsplatser just 
för att enklare kunna förbereda sig inför samtalet. Det är inte meningen att denna skall följas till 
punkt och pricka under samtalets gång, utan snarare fungera som stöd för båda parter. Fritt utrymme 
för andra punkter som någon av parterna tycker är relevanta att ta upp är viktigt att ha så man inte 
låser sig till en standardiserad mall.   
  
Även den praktiska delen i ett medarbetarsamtal är viktigt. Till exempel att man sitter i ett rum i 
lugn och ro. Inga mobiler eller andra människor ska kunna störa eller avbryta samtalet. Hur lång tid 
ett medarbetarsamtal skall ta är också något man ska diskutera innan samtalet. Det blir lättare att 
förhålla sig till samtalet under samtalets gång för båda parter då en tidsgräns på förhand är bestämd. 
Cirka en timma, eller ibland något längre är vanligt att ett medarbetarsamtal tar. Ljungström, (2001) 
påpekar att sitta på chefens/ledarens rum eller kontor kan vara ett hinder för tillit, då det är en miljö 
där medarbetaren inte känner sig hemma och stämningen inte blir avspänd på det sätt som önskas.   
  
Dokumentation är nästa del som underlättar för framförallt chefen/ledaren. Under samtalet kan man 
vara koncentrerad och har svårt att minnas allt viktigt efteråt. Vissa stödord under samtalets gång 
om viktigare delar kan då vara till nytta att anteckna. Denna dokumentation är också viktig för 
uppföljningen av samtalet. Har man gjort upp en handlingsplan för exempelvis problemlösning eller 
andra typer av åtgärder som skall vidtas bör dessa finnas i skriftlig form Mehrens (ibid.).  
  
Medarbetarsamtalet är inte menat att vara ett engångssamtal, utan tvärtom ett kontinuerligt inslag i 
verksamheten menar Mehrens (ibid). Även Ronthy-Östberg (1998) är inne på samma linje. Hon 
skriver att tätheten för samtalen är också en avgörande faktor för kvaliteten. Förekommer de endast 
en gång per år så ger de inte någon nämnvärd effekt. Att ha samtal så sällan som en gång per år gör 
också att samtalet kan upplevas som onödigt dramatiskt.  
  
Ronthy-Östberg (1998) talar också om ledarens centrala roll i samtalet. I och med att det är 
meningen att det ska vara en dialog mellan chef och medarbetare så är bådas inställning avgörande 
för att få ut något positivt, men chefen/ledaren är den som leder samtalet och har därför en mycket 
avgörande roll. Egenskaper som bör framkomma hos chefen/ledaren men även hos medarbetaren 
under samtalet är intresse för motparten, vilja att förstå och ömsesidig respekt.  
  
5.3. Problem och svårigheter i och med ett medarbetarsamtal  
  
I själva samtalssituationen kan maktförhållandena upplevas vara i obalans. Detta ställer krav på 
båda parter, men framförallt chefen/ledaren. Att skapa ett behagligt samtalsklimat är inte enkelt. 
Speciellt inte om man har skilda åsikter om saker och ting. Medarbetaren kan, liksom chefen, ha 
problem med att tala om sådant som är svårt eller känsligt. Det kan ofta handla om kritik. Ronthy-
Östberg (1998) talar om att ”passera sin egen komfortgräns”.  
  
Som vi har skrivit tidigare är ett av de svårare stegen i medarbetarsamtalet att tala om jobbiga och 
känsliga ämnen under ett samtal. Denna komfortgräns är individuell och individer har olika lätt eller 
svårt att tala om känsliga ämnen och ge och ta kritik för så väl medarbetare som chef. Hur 
relationen mellan parterna i medarbetarsamtalet ser ut påverkar också komfortgränsen. Andra 
dilemman kan vara, som Nancy. M Dixon (1998) tar upp i sin bok baserat på Chris Argyris, att vi 
människor har en benägenhet att göra för snabba tolkningar av andra människor. Detta resulterar i 
en begränsning, man tillskriver orsaker till vissa uttalanden baserade på egna förutfattade meningar 
om den andra personen. Det är så vi människor fungerar, speciellt i det höga tempo vi lever i på 
arbetsplatsen och samhället i övrigt. Man drar slutsatser som grundar sig på otillräckliga fakta och 
handlar som om den vore sann. Detta kan leda till missförstånd mellan individer. Är 
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medarbetarsamtalet bara ett ytligt samtal där man inte tar reda på orsaker till upplevelser och på 
andra sätt går till botten med de samtalsämnen man behandlar kan det istället vilseleda personerna i 
sin strävan att förstå varandra (Dixon, ibid).   
 
Organisationsklimatet har också sin påverkan på medarbetarsamtalet. Om inte organisationen 
präglas av öppenhet där det är naturligt att ifrågasätta och komma med nya idéer i det vardagliga 
arbetet, så minskar också möjligheten till en öppen dialog under medarbetarsamtalet. Det är inte 
särskilt troligt att man som medarbetare lägger ner tid och energi på att tala om sådant man är 
missnöjd med på arbetet om det i andras ögon betraktas som trotsigt och motsträvigt. Ytterligare ett 
problem i ett medarbetarsamtal som vi tycker är värt att nämna är det kan vara svårt att tala öppet 
och visa sina svaga sidor, speciellt om man talar om lönen i ett och samma samtal Mikkelsen 
(1998). Risken finns att man försöker dölja sina dåliga sidor och inte nämner mindre lyckade 
prestationer för chefen just för att man inte vill framstå som mindre lyckad och riskera att få en 
lägre löneförhöjning. På detta sätt kan organisationen bli lidande, man inte får fram behoven av 
förbättringar hos individen och hos chefen vilket kan resultera i att utvecklingen av organisationen 
hämmas (Mikkelsen, ibid).  
  
5.4. Medarbetarsamtal, till vilken nytta?  
  
Det finns mycket litteratur som behandlar hur ett medarbetarsamtal gagnar ett företag eller en 
organisation.  Att ta till vara på kompetens är en viktig del (Ljungström 2001). Genom samtalet kan 
man närma sig varandra och ta tillvara på det engagemang och den vilja som finns hos 
medarbetaren. Man kan inneha olika typer av kompetens, såväl praktisk som teoretisk, men även 
social och emotionell kompetens. All kompetens kan vara till nytta på ett eller annat sätt på en 
arbetsplats, därför kan medarbetarsamtalet vara ett ypperligt tillfälle att uppmärksamma varandra 
om antigen den kompetens man själv innehar eller den kompetens man saknar. Man kan som 
medarbetare ha åsikter och synpunkter om sin chef, om dennes kompetens, som är gynnsamma. Att 
som chef få reda på vad man saknar kan uppfattas som kritik men kan också vara en hjälp i strävan 
efter utveckling. Likaså kan naturligtvis chefen i sin tur på samma sätt uttrycka sina synpunkter på 
vad medarbetaren bör utveckla och förbättra. Det sker enklare om medarbetaren själv också tydligt 
uttrycker vilka kvaliteter man själv har och vill utnyttja i arbetet (Ljungström 2001).    
  
Ronthy-Östberg (1998) skriver att medarbetarsamtalet utvecklar organisationen genom att man 
”tänker tillsammans” och att det i sig är ett led att uppnå företagets mål. Mehrens (1998) tar upp 
flera exempel på varför medarbetarsamtalet kan vara till nytta. Att följa upp arbetsresultat är ett. 
Man talar om hur man ser på det arbete som varit och de prestationer man åstadkommit. Man ger 
beröm och kritik. Man följer upp medarbetarnas arbete för att göra en bedömning om något behöver 
kompletteras eller ändras i den nuvarande arbetssituationen. Att skapa ett positivare arbetsklimat, 
närma sig i relationerna kan medarbetarsamtalet också vara till nytta för. Att försöka skapa en 
förståelse för varandra och utbyta idéer och information är också viktigt i processen att utveckla 
arbetsplatsen. Man vet olika mycket om olika saker som sker på arbetsplatsen. Informations och 
erfarenhetsutbyte kan därför vara givande för båda parter. Alla dessa nyttor leder till en utveckling 
av individerna som finns på arbetsplatsen, och det i sin tur får arbetsplatsen att växa.  
  
5.5. Medarbetarsamtalet främjar chef och medarbetare  
  
Ljungström (ibid.) tar upp vilka positiva effekter som kan genereras av ett medarbetarsamtal och 
delar upp det mellan chef och medarbetare. För chefens räkning är det ett bra redskap för att lära 
känna sin personal på ett djupare plan som man inte alltid hinner med i det vardagliga arbetet. Det 
är viktigt att se vilken kunskap och kompetens som finns på arbetsplatsen och hur den på bästa sätt 
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nyttjas. Chefen har också möjlighet att ta del av medarbetarens målbild, vad medarbetaren vill 
åstadkomma i sitt arbete, för att kunna hjälpa personen att vidareutvecklas. Man kan också genom 
samtalet få reda på vad som motiverar medarbetaren och vad som har en negativ inverkan på 
medarbetarens arbetsprestationer. All information man får kan ligga till grund för strategiska beslut 
på arbetsplatsen i syfte att utveckla verksamheten.  
  
Chefen har också möjlighet att få reda på vilka brister och svagheter man har i sin roll som chef 
under förutsättning att samtalsklimatet är tillåtande. Att få medarbetarens syn på hur man sköter sig 
i sin roll som chef kan vara nyttig kunskap och information. Om man är lyhörd för sådan 
information kan man också ändra eller anpassa sitt ledarskap på ett sätt som är än mer gynnsamt för 
verksamheten. Även Wall- Berséus (1999) talar om hur medarbetarsamtalet kan främja chefen. I 
och med att chefen har en ledande roll så kan dessa samtal vara ett bra underlag för 
personalplanering och andra övergripande åtgärder som skapar en trivsam arbetsmiljö. Man kan få 
viktig information om medarbetarnas upplevelser av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. På 
så sätt informationen som framkommer under medarbetarsamtalen användas i ett hälsofrämjande 
syfte.  
  
Ljungström (ibid) fortsätter med att beskriva de möjliga positiva effekterna med ett 
medarbetarsamtal för medarbetaren. De skiljer sig något jämfört med chefen, man är som 
medarbetare mer mån om sin personliga situation i första hand snarare än arbetsplatsens, även om 
den naturligtvis också är viktig. Medarbetaren kan gynnas av att vid ett medarbetarsamtal beskriva 
sin bild av sig själv och tillvaron på arbetsplatsen. Man kan tala om vilka personliga mål man har 
och resonera med chefen under samtalet om och i så fall hur de skulle kunna förverkligas på 
arbetsplatsen. Man kan ha karriärsplaner eller andra typer av utvecklingsbehov för att trivas och att 
framföra dessa till chefen är naturligtvis avgörande för att de ska kunna realiseras.  
  
5.6. Medarbetarsamtalet främjar arbetsplatsen  
  
Vad kan det då finnas för potentiella positiva effekter för arbetsplatsen i stort med 
medarbetarsamtal? Det kan, precis som vi ovan nämnt, tjäna så väl medarbetare som chef. Hela 
arbetsplatsen kan gynnas av väl genomförda medarbetarsamtal. I en tid där utvecklingen går oerhört 
snabbt framåt kan det vara ett fruktbart redskap för att få kontinuerlig uppdatering av den rådande 
arbetssituationen ur olika perspektiv, både bland personalen men också på marknaden. Information 
som rör världen utanför arbetsplatsens väggar kan också vara användbar. Trender på olika 
marknader och rådande branschklimat kan också framkomma genom medarbetarsamtal och denna 
information kan främja arbetsplatsen om den används på ett genomtänkt sätt (Ljungström, 2001).  
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6. Företagsbeskrivning  
  
Vi har i vår uppsats valt att ta med en kort företagsbeskrivning. Genom vår förförståelse om hur 
företaget ser ut, och om intervjupersonernas arbetssituation, så upplever vi att vi till viss del kan 
förstå varför vissa syften och mål är viktiga för intervjupersonerna. Vi tror att genom att ge en bild 
av hur intervjupersonernas arbetsplats ser ut, så kan även läsaren möjligtvis på ett bättre sätt förstå 
varför vissa av de syften och mål som framkommit i intervjuerna är viktiga för just de intervjuade. 
Företagsbeskrivningen är också relevant då vi i diskussionen kommer att koppla vissa resonemang 
till företaget och dess natur.   
  
Företaget där vi genomfört våra intervjuer och som ligger till grund för vår uppsats är specialiserade 
på teknikinformation, och ett av de största i norden inom detta område. De har för närvarande cirka 
260 anställda, där över 200 av dessa är män. Den teknikinformation de arbetar med handlar främst 
om avancerade produkter och system. Företaget finns på sju orter i Sverige och även på en ort i 
Tyskland. De har som ambition att på allvar etablera sig i Europa, och kanske även på sikt i resten 
av världen.   
  
Företaget i fråga arbetar utifrån en värdegrund där man uppmuntrar viljan. Mer specifikt handlar det 
om viljan att utvecklas och komma vidare. Man uppmuntrar anställda att inte vara rädda att försöka, 
utan våga misslyckas. Detta tror man skapar en möjlighet till kreativitet som är positiv för företaget. 
Dessutom är viljan att utvecklas hos de anställda viktig då företaget har som ambition att ligga i 
täten i sin bransch. Det finns ingen tydlig hierarki inom organisationen, utan företaget kan snarare 
sägas vara som en projektorganisation där projekten är det centrala och inte den hierarkiska 
indelningen.  
  
Strukturmässigt så är företaget uppdelat i 3 branschsegment, Försvar, Fordon och Industri. Varje 
segment har en segmentsansvarig, linjechef, som har det yttersta ansvaret för avdelningen. 
Avdelningarna är till stor del självstyrande. I segmenten jobbar man sedan inom olika projekt. Man 
är inom projekten uppdelade i olika projektgrupper, som beroende på projektets omfattning kan 
variera i storlek. De största projekten ansvarar en projektenhetschef för. Denna struktur ger 
företaget flexibilitet. Det ger även en ombytlig arbetsmiljö för de anställda då de inte blir låsta med 
samma arbetsuppgifter år efter år. Detta är något som av de flesta anses vara positivt då man har 
stora möjligheter till personlig utveckling. Detta sätt att arbeta innebär att många anställda arbetar 
individuellt med projekt, och kontakten med kunden blir i många fall intensivare än den med 
chefen.  Segmenten styrs även av vissa regler för hur projekten ska skötas, genom 
Projektstyrningsenheten. Det finns också en mer operativ enhet där man jobbar med systemen, 
Systemenheten.  
  
Förutom dessa segment och enheter finns även en Sälj/Marknadsavdelning och en 
Ekonomiavdelning, samt en Verkställande direktör och en personalansvarig som segmenten kan ta 
nytta av vid behov. Dessa fyra har även ett mer övergripande ansvar för hela organisationen.   
  
Informationen ovan om organisationen erhöll vi muntligt från personalchefen då vi vid ett tidigare 
tillfälle genomförde en undersökning på företaget. (Cedervinge & Gustavsson Bermejo, 2005)  
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7. Metod  
  
I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi gått tillväga för att besvara våra frågeställningar. 
Vidare så kommer forskningsansatsen vi har valt att använda oss av att diskuteras. Vi diskuterar 
även kring de verktyg vi har valt at använda oss av vid insamlingen av empirin och hur vi har 
bearbetat denna för att nå vårt resultat.  
  
  
7.1. Metodinledning  
  
För att kunna undersöka problemområdet så menade vi att det var relevant att lägga stor vikt vid vår 
egen kunskapssyn. Man bör fundera kring vilken bild av kunskap man har för att kunna undersöka 
andra individers syn på olika kunskapsområden. I grunden anser vi att kunskap är högst personlig 
och att den kunskapsbas individen besitter byggs upp av individuella uppfattningar och 
erfarenheter. Kunskapsfilosofer, som till exempel Platon och Locke, diskuterar betydelsen av 
kunskap. Platons idéer om kunskap och omvärlden bygger på att människan tolkar den verkliga 
världen utifrån sina sinnen. Han menar att vår upplevelse av världen bygger på de intryck våra 
sinnen ger de händelser vi upplever. Locke menar till exempel att människan föds som en tom tavla, 
som han kallar ”tabula rasa”, som ordagrant översatt från latin betyder ”oskrivet blad”. Med 
erfarenheter fyller man sedan sin tavla, eller sitt blad, med sina egna upplevelser (Stensmo, 1994). 
Denna syn ger oss bilden av att kunskapen som sådan blir individuell då vi alla har olika 
erfarenheter med oss som påverkar hur vi ser på omvärlden. Upplevelsen och kunskapen av ett 
fenomen blir då högst personlig och kan skilja sig markant från individ till individ. Detta stämmer 
väl överens med den fenomenografiska ansatsen. Michael Uljens (1989) beskriver denna 
kunskapsfilosofi på följande sätt:  
  
…”fenomenografin utgår ifrån att det existerar en verklighet utanför människan men att 
verklighetens betydelse eller mening konstitueras genom det mänskliga uppfattandet av den.” (s.14)  
  
I och med detta blev det naturligt för oss att, i vår metod för att beskriva medarbetares och chefers 
uppfattningar av medarbetarsamtalet, inspireras av den fenomenografiska forskningsansatsen.  
  
  
7.2. Den fenomenografiska forskningsansatsen  
  
Vi kommer i denna del att ge en kortare beskrivning av den forskningsansats som vi, när vi 
genomförde vår undersökning, varit inspirerade av. Ansatsen i sig beskrivs bara kort, eftersom den 
låg till grund för genomförandet, och därför även genomsyrar det kapitlet (genomförande). 
Förhoppningsvis ger de kommande kapitlen sammanfattningsvis läsaren en uppfattning av hur en 
undersökning inspirerad av fenomenografin kan genomföras.  
  
Den fenomenografiska ansatsen utvecklades av den så kallade INOM-gruppen vid Göteborgs 
Universitet. Den utvecklades som en metod att hantera pedagogiska och didaktiska frågeställningar 
och problem (Larsson, 1984, Kroksmark, 1987). Det är därför det är främst inom ämnet pedagogik 
som det skrivs fenomenografiska texter.    
  
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats. Den kvalitativa metodens karaktär beskrivs som 
att forskaren vill nå förståelse för en individs eller en grupps bild av omvärlden (Hartman, 2004). 
Ordet Fenomenografi härstammar från grekiskans ord grafi, vilket betyder beskriva något i ord eller 
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bild, något som är, till exempel ett stycke verklighet eller en uppfattning av denna (Kroksmark, 
1987). Som forskningsansats försöker fenomenografin undersöka hur människor uppfattar saker och 
ting i omvärlden, i vårt fall chefers och medarbetares uppfattningar av fenomenet medarbetarsamtal. 
Fenomenografin grundas på tanken att en företeelse kan få olika innebörd för olika människor i 
olika situationer och det är dessa individuella uppfattningar som fenomenograferna är intresserade 
av att undersöka. De vill lära sig att förstå hur uppfattningarna (vad och hur) bildas hos människan 
(Kroksmark, 1986). Till skillnad från fenomenologin som undersöker människors uppfattningar om 
någonting så undersöker fenomenografin människors uppfattningar av någonting. När man 
undersöker uppfattningar om någonting så kan uppfattningarna handla om fenomen som personen 
inte har någon tidigare upplevelse av. En person som aldrig har deltagit i ett medarbetarsamtal kan 
fortfarande ha en uppfattning om medarbetarsamtalet som fenomen. Men för att kunna ha en 
uppfattning av medarbetarsamtalet så måste personen i fråga ha någon form av tidigare upplevelse 
av fenomenet. Fenomenografi handlar alltså om individens uppfattningar av upplevelsen av ett 
fenomen  
  
När man undersöker människors uppfattningar ska man enligt Uljens (1989) skilja mellan första 
ordningen och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv är då forskaren själv 
beskriver de aspekter av verkligheten som denne finner är av intresse. I andra ordningens perspektiv 
ligger intresset i att beskriva hur andra personer uppfattar olika delar av verkligheten. Eftersom man 
anser att omvärlden uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter man har av den är man inte ute 
efter att säga hur någonting är eller vad som är rätt eller fel, utan endast av att beskriva hur det 
uppfattas. Vårt syfte är alltså inte att säga om chefer eller medarbetare har ”rätt” uppfattning av 
medarbetarsamtalet utan syftet är att fånga en bild av de olika uppfattningar av fenomenet som kan 
finnas hos de två grupperna.   

  
  
7.3. Genomförande  
  
Här kommer vi mer detaljerat att gå igenom och beskriva hur vi har gått tillväga. Vi kommer att 
diskutera kring urvalet och urvalsförfarandet, verktyget för insamling av empiri, hur insamlingen 
har gått till och hur vi bearbetat empirin för att få fram vårt resultat.  
  
7.3.1. Urval  
  
För att finna intervjupersoner till vår undersökning använde vi oss av vår kontaktperson vid ett 
företag som vi tidigare gjort undersökningar vid. Kontaktpersonen fick information om uppsatsens 
intresseområde, och om de kriterier som vi ställde på de personer som vi ville intervjua. Då vi ville 
undersöka både chefers och medarbetares uppfattningar var våra kriterier att minst två av deltagarna 
skulle inneha en chefsposition och att de skulle vara i en situation där de själva har hand om 
medarbetarsamtal. Vi ville även som minsta antal deltagare få sex stycken personer som ville ställa 
upp i undersökningen. Givetvis var det av vikt att deltagarna hade erfarenhet av medarbetarsamtal. 
Vårt urval blev tre chefer och fyra medarbetare, där alla arbetar på företaget i fråga. 
Kontaktpersonen, som innehar en chefsposition på företaget, valde att själv delta i undersökningen.  
  
Vid fenomenografiska undersökningar är det inte en representativ population man är ute efter. Man 
letar alltså inte efter personer som skall vara representativa för hela den population som man 
undersöker, som ofta är fallet i kvantitativa undersökningar. Det är istället en variationsbredd man 
är ute efter här. Variationsbredd innebär att man försöker hitta personer som kan ha en bred 
variation i uppfattningen av det fenomen man undersöker. Då det är variationsbredden som är det 
intressant kan man använda sig av ett strategiskt urval. Man kan alltså handplocka deltagarna efter 
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egenskaper som man tror kan vara till nytta för att få en stor variation i uppfattningarna (Starin & 
Svensson, 1994). Problemet ligger i att hitten en bra balans mellan kravet på variationsbredd och 
kravet på ett hanterbart empiriskt material. Får man en allt för stor variation blir resultatet väldigt 
spritt och svårhanterat. Är gruppen istället allt för homogen kan man förlora de variationer av 
uppfattningar som är syftet att beskriva (Alexandersson, 1994). Vi anser oss har haft en bra 
heterogenitet i vårt urval då vi har en blandning mellan både kön och ålder, vi fick även den 
spridning i befattningar som vi ställde krav på, vilket kan ge oss en bra bredd i upplevelserna av 
fenomenet medarbetarsamtal. Då det är upplevelsen av själva fenomenet medarbetarsamtal som vi 
vill beskriva anser vi att en beskrivning av intervjudeltagarna saknar relevans.   
  
Det finns många olika skolor kring hur långa och hur många intervjuer som ska ingå i en kvalitativ 
undersökning (Uljens, 1989). Trost (2005) anser att det ideella urvalsantalet beror på 
omständigheterna i den specifika undersökningen, men att ett fåtal intervjuer är att föredra. Han 
menar att om man begränsar sig till mellan fyra och åtta stycken får forskaren en bättre överblick 
över empirin och resultatet blir då av högre kvalitet. Trost resonemang handlar dock om intervjuer i 
allmänhet. Larsson (1994), skriver istället om det ideella antalet intervjuer i just fenomenografiska 
undersökningar. Han menar att man här bör ha mellan tjugo och trettio intervjuer för att få så många 
olika uppfattningar av fenomenet som möjligt. Vi inser att variationen på uppfattningarna av 
medarbetarsamtalet hade ökat med ett sådant stort antal intervjuer, men för oss hade det blivit svårt 
att hantera ett stort empiriskt underlag, med tanke på våra begränsningar av till exempel resurser 
och tid. Dessutom så hade det varit problematiskt för oss att finna så många personer som hade varit 
villiga att ställa upp i vår undersökning, eftersom vi utförde intervjuerna på ett och samma företag 
under en relativt kort tidsperiod. Det totala antalet intervjuer blev till slut sju stycken. Då vi tappade 
de fördelar som ett större antal intervjuer ger enligt Larsson (ibid.), så hoppades vi istället kunna dra 
nytta av de fördelar som ett mindre antal intervjuer ger enligt Trost (ibid.). Vi ansåg också, i likhet 
med våra förhoppningar, att vi fick en tydlig överblick över empirin vilket gav ett, i vår uppfattning, 
resultat av hög kvalité. Vi uppfattade samtidigt, trots det låga antalet intervjuer, att vi fick en klart 
acceptabel mängd olika uppfattningar för att kunna skapa våra beskrivningskategorier.   
  
7.3.2. Insamling av empiri  
  
Då det är uppfattningar vi var intresserade av att undersöka fick vi fundera på vilken metod vi ansåg 
mest lämpad för att fånga det vi ville undersöka. Kvalitativa intervjuer är ett medel för den 
forskning som har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper eller innebörder, och vi ansåg 
därför att kvalitativa intervjuer var den bäst lämpade metoden för att få svar på våra frågeställningar 
(Starin & Svensson, 1994). Intervjun kan vara standardiserad eller icke-standardiserad. Är den 
standardiserad så är frågorna man ställer vid intervjuerna formulerade på samma sätt och ställs i 
samma ordning. I en icke-standardiserad intervju däremot är frågorna inte formulerade i förväg utan 
kan snarare liknas vid en informell konversation (Christensen, Andersson, Carlsson & Haglund, 
1998). Våra intervjuer har delar från båda formerna, men ligger utan tvekan närmast den icke-
standardiserade. Vi hade, i likhet med den standardiserade intervjun, ett antal i förväg formulerade 
huvudfrågor som vi ville ha svar på. Men då vi, i likhet med Svensson & Starin (1996), är av 
uppfattningen från att forskaren på förhand inte kan veta vilka frågor som kan vara av betydelse för 
undersökningen, så formulerade vi frågorna på ett mycket öppet sätt utan klara svarsalternativ. 
Dessutom hade vi inga klara följdfrågor, utan anpassade dessa utifrån personernas svar på 
huvudfrågan. Vidare så hade vi heller inga krav på att frågorna skulle ställas i samma ordning i 
samtliga intervjuer. Vi som intervjuare fick härmed friheten att kunna anpassa och utveckla 
frågorna efter de ämnen som dök upp under intervjun och som kan vara till nytta för vår 
undersöknings syfte. Vi ville med hjälp av en dialog mellan oss och deltagaren få en bild av dennes 
uppfattningar av fenomenet (Svensson & Starin, ibid.). Att intervjun skulle vara interpersonell, det 
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vill säga att intervjun skulle ske öga mot öga med intervjupersonen, var också en självklarhet för 
oss. Svaren i en interpersonell intervju blir oftast mer spontana än vid exempelvis telefonintervjuer 
och den relation mellan intervjuperson och intervjuare som skapas kan även öppna för mer 
öppenhjärtliga och sanningsenliga svar (Kvale, 1997). Då vi inte har någon erfarenhet av 
telefonintervjuer så har vi ingen egen uppfattning om vad skillnaderna är, men vi uppfattar i alla fall 
att de svar vi fick från intervjupersonerna var öppenhjärtiga och ärliga   
  
Inför intervjuer krävs någon form av intervjuguide, så även vid kvalitativa intervjuer. Det som 
kvantitativa och kvalitativa intervjuer har gemensamt är att intervjuarens uppgift i intervjuerna är att 
få ut information om alla de punkter som tas upp i intervjuguiden (Svensson & Starin, ibid.). I 
kvalitativa intervjuer har intervjuaren stor frihet att utforska de ämnen som är med i intervjuguiden 
så länge frågorna inte ställs på ett sätt som leder in svaren åt bestämda riktningar. Då forskaren 
utformar sin intervjuguide försöker denne välja ut olika teman med avsikt att fånga det som upplevs 
vara av vikt för syftet med undersökningen. Utifrån dessa kan forskaren själv ställa följdfrågor för 
att gå djupare in i ämnen som tas upp av intervjupersonen och som av intervjuaren anses ha 
relevans, eller vara av intresse, för undersökningens resultat.  
  
Då vi utformade vår intervjuguide funderade vi kring de olika teman och aspekter som vi ansåg vara 
intressant att gå djupare in i och utformade en öppen men ändå konkret fråga kring varje av dessa 
aspekter. Vi anser att den är öppen därför att det inte finns några klara svarsalternativ, men att den 
ändå till viss del är konkret eftersom frågorna behandlar specifika ämnen. Vi ansåg, eftersom vi inte 
har erfarenhet av att leda allt för öppna intervjuer, att detta skulle ge oss ett stöd vid 
intervjuutförandet så att intervjuerna skulle flyta på bra och medföra ett bättre resultat. Vi hade 
även, av samma anledning, med förslag på följdfrågor. Vi förbehöll oss dock, i enlighet med den 
forskningsansats vi inspirerats av, friheten att ställa egna följdfrågor. Vi anser precis som Trost 
(2005) att det viktigaste för resultatets bästa är att intervjuguiden passar intervjuaren.   
  
För att se om vår intervjuguide fungerade, och för att få feedback på frågorna genomfördes en 
pilotintervju. Trost (ibid.) menar att det efter första intervjun är viktigt att se över intervjuguiden, 
och därför gavs deltagaren i pilotintervjun möjlighet att ge sin åsikt om intervjufrågorna och hur 
dessa skulle kunna förbättras. Då utfallet blev positivt har vi valt att även låta pilotintervjun ingå i 
resultatet, som en av de sju intervjuer som genomfördes.   
  
Inför intervjuerna letade vi information och litteratur kring ämnet medarbetarsamtal, för att vara 
pålästa inför intervjuerna och även för att finna en teoretisk bakgrund och förankring för uppsatsen. 
Vi använde oss av sökfunktionerna i ELIN, en databas som integrerar information från flera 
databaser. Vi sökte även genom de elektroniska bibliotekskatalogerna efter litteratur till 
undersökningen. De sökord vi använde oss av var medarbetarsamtal, samtal, samtal i arbetet och 
appraisal talk, som är det engelska uttrycket för utvärderings- eller bedömningssamtal, men som i 
vissa sammanhang också används för medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal. Vi sökte även efter 
litteratur kring fenomenografin i form av både teoretiska texter och avhandlingar. Vi tog hjälp av 
Backman (1998) som referens för hur formalia i ett uppsatsskrivande kan formuleras. Här hittade vi 
regler för hur till exempel referenser ska skrivas ut, både i den flytande texten och i en referenslista.  
  
När man undersöker ”nya” fenomen, nya egenskaper eller nya företeelser är det viktigt att vara 
påläst. Förkunskapen är viktig för att kunna diskutera kring ämnet (Svensson & Starin, 1996). 
Därför läste vi noggrant in oss på fenomenet medarbetarsamtal innan vi genomförde våra intervjuer. 
Det finns dock en risk med att vara påläst, intervjuaren måste sätta den bakgrundskunskap denne 
har inom parantes för att kunna vara öppen för att fånga in andras upplevelser och kunskaper. 
Forskaren måste hålla sig neutral och undvika att påverkas av förutfattade meningar och fördomar. 
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Vi arbetade därför mycket med att inte bli påverkade av våra förkunskaper genom hela insamlingen 
och bearbetningen av empirin, från utformandet av intervjuguiden till skapandet av 
beskrivningskategorier. Frågorna i intervjuguiden utformades på ett sätt för att inte leda den 
intervjuade i någon riktning eller så att de på något annat sätt påverkade deltagarnas svar. Vi 
undvek att själva ta upp ämnen från litteraturen utan följdfrågorna ställdes enbart för att gå djupare 
och få en utförligare bild av de ämnen som deltagaren själv tog upp. Vid bearbetningen av 
intervjumaterialet, när vi sorterade in materialet i olika underkategorier och beskrivningskategorier, 
valdes ämnena i dessa utifrån utsagorna och inte utifrån redan beskrivna ämnen i litteraturen.  
  
Trost (2005) skriver att intervjuerna bör äga rum på en plats som är så ostörd som möjligt. Det är 
viktigt att intervjupersonen känner sig trygg och kan känna sig säker på att ingen utomstående 
lyssnar. Intervjuerna genomfördes vid fem olika tillfällen under en tvåveckors period. De 
genomfördes på avskilda platser som exempelvis den intervjuades kontor eller i ett konferensrum, 
vilket vi tycker uppfyller Trosts förutsättningar för att känna trygghet och säkerhet. Intervjuerna 
genomfördes av enbart en intervjuare. Om vi istället hade varit två som utförde intervjun, så skulle 
samspelet mellan två stycken kunna ha medför ett bättre resultat, eftersom båda två då får en 
upplevelse av intervjun. På så sätt ökar möjligheten att man tillsammans kan hitta fler kategorier då 
man analyserar det utskrivna materialet. Men att man är två kan innebära att den som blir intervjuad 
känner att den hamnar i ett maktunderläge och en otrygghet kan infinna sig hos personen som då 
blir mer på sin vakt. Detta skulle kunna medföra försiktigare svar som i sin tur påverkar resultatet 
(Trost, ibid.). Intervjuerna delades upp så att alla i gruppen fick möjlighet att genomföra intervjuer.  
  
Vid kvalitativa intervjuer kan man välja att intervjua mer än en person åt gången beroende på syftet 
med undersökningen. Vi skulle kunna ha valt att genomföra en gruppintervju med medarbetarna 
och en med cheferna och på så sätt få en bild av deras upplevelse av fenomenet. Som tidigare är 
beskrivet så valde vi enskilda intervjuer. Vi ansåg att detta var mer i linje med det syfte för 
undersökningen som vi har valt. Vi ansåg att de individuella upplevelserna var mer intressanta att 
undersöka än en hel grupps upplevelser, då vi ser kunskapen och uppfattningar som individuella. 
Risken med gruppintervjuer är också att alla inte kommer till tals eller inte vågar uttrycka sina egna 
åsikter. Detta var något vi ville undvika. Vi anser även att konfidentialiteten i en undersökning är av 
stor vikt och vid gruppintervjuer sänks säkerheten. Tystnadsplikten gäller nämligen enbart den som 
intervjuar, inte de övriga deltagarna (Trost, ibid.). Precis som fallet med fler än en intervjuare så kan 
det i gruppintervjuer därför infinna sig en osäkerhet hos deltagarna som vi vill undvika då detta kan 
få en stor inverkan på resultatet. Vi har också beskrivit att syftet är att finna de individuella 
uppfattningarna av medarbetarsamtalet vilket vi anser att vi gör bäst i intervjuer med endast en 
deltagare.  
  
  
7.4. Bearbetning av empiri  
  
När intervjuerna var genomförda påbörjades arbetet med att bearbeta det insamlade materialet. Vi 
började med att transkribera intervjuerna för att få dem i sin helhet, ord för ord. Då vi var flera som 
skrev ut de olika intervjuerna var det viktigt att vi enades om ett och samma tillvägagångssätt. Det 
blir annars svårt att jämföra de olika intervjuerna (Kvale, 1997). Vi bestämde oss för att skriva ut 
intervjuerna i det närmaste ordagrant. Både Alexandersson (1994) och Starin & Svensson (1994) 
beskriver den fenomenografiska analysen av empiri. Detta analysförfarande innehåller stora likheter 
med det sätt vi valde att bearbeta våra data. Hur vi analyserat vårt resultat kommer vi till senare i 
metodavsnittet.  
  
Nästa steg var att vi i gruppen var och en satte oss ned och läste igenom det transkriberade 
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materialet. Detta gjorde vi för att få en helhetsuppfattning av innehållet, men också för att få en 
andra blick på intervjuerna vilket kan ändra bilden av meningsinnehållet. Efter den individuella 
genomläsningen var det dags att noggrant gå igenom materialet för att tillsammans försöka hitta 
utsagor där vi kunde upptäcka liknande mönster i de intervjuades uppfattningar av 
medarbetarsamtalet. När vi hittade utsagor som berörde samma ämne så markerade vi dessa med 
samma färg, för att sedan strukturera upp vårt material på så sätt att de utsagor med samma färg 
hamnade under samma rubrik. Rubriken var just det ämne som citaten berörde, och vi kallade i 
fortsättningen rubriken för underkategori. Detta förfarande är det som Uljens (1989) beskriver som 
dekontextualisering av uppfattningar. Att dekontextualisera innebär att utsagorna i det 
transkriberade materialet tas ur sin kontext och anses innehålla självständiga betydelser och 
meningsinnehåll. Man kan också kalla det för depersonifiering, då det innebär att det ej längre har 
någon betydelse vilken person som har givit upphov till utsagan, utan det är utsagan och dess 
innehåll i sig som är det viktiga.   
  
Vi fortsatte sedan med att försöka hitta samband mellan de olika underkategorierna i sig. Där vi såg 
samband mellan underkategorier valde vi att slå samman dessa, så att olika underkategorier 
tillsammans skapade en beskrivningskategori.  Beskrivningskategorierna försökte vi ge namn som 
så väl som möjligt sammanfattade de sammanslagna underkategorierna. Beskrivningskategorierna 
presenterades därefter med inledande sammanfattningar där vi försökte ge en bild av karaktären på 
de uppfattningar av medarbetarsamtalet som presenteras i denna.  
  
Utsagorna utgör alltså grunden till ett antal underkategorier som tillsammans utgör en 
beskrivningskategori vilken i sin tur behandlar ämnen kring fenomenet medarbetarsamtal.   
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På detta sätt har vi därefter försökt lägga upp en struktur för att besvara våra frågeställningar. Vi 
hade fyra frågeställningar. Vi valde att besvara dessa genom att använda oss av de 
beskrivningskategorier som vi funnit i utsagorna. Genom beskrivningskategorierna avsåg vi att 
kunna beskriva de intervjuades uppfattningar av medarbetarsamtalets syfte och mål. Detta kommer 
att redovisas senare, i resultatkapitlet.  
 
Det resultat som vi presenterat har vi också valt att analysera. Ofta stannar fenomenografiska 
undersökningar vid resultatet, där man inte går vidare med någon analys utan bara presenterar vilka 
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olika uppfattningar som framkommit vid bearbetningen av empirin i resultatet (jfr Alexandersson, 
1994). Det förekommer dock att man kopplar sitt resultat till andra författare som studerat samma 
fenomen. Larsson (1984) skriver att vitsen med en sådan avslutning ger ytterligare aspekter till 
resultatet. Vi har i vår analys försökt hitta kopplingar mellan det resultat som framkommit i vårt 
arbete och jämföra det med tidigare forskning och tidigare teorier kring ett medarbetarsamtals syfte 
och mål. Olika organisationer ser olika ut och uppfattningen om ett medarbetarsamtals syfte och 
mål kan därför också skilja sig, just därför skulle vi tycka det var intressant att se om man skulle 
kunna koppla det vi fått fram i resultatet till företagsbeskrivningen, för att se om det kan tänkas 
finnas eventuella samband.    
  
Larsson (ibid) talar också om att man kan välja att avsluta en fenomenografisk studie genom att 
diskutera de olika uppfattningarna som framkommit i resultatet. Det har vi också valt att göra. Vi 
diskuterar kring de likheter och skillnader som framkommer i uppfattningarna av 
medarbetarsamtalets syften och mål.   
  
7.5. Validitet, reliabilitet, etiska dilemman & metodkritik  
  
I detta kapitel kommer vi att diskutera kring metodkvaliteten. Använder vi oss av rätt metod för att 
besvara våra frågeställningar? Får vi med de instrument vi använder oss av för att få svar på det vi 
ämnar fråga om? Detta leder oss in på diskussionen kring uppsatsens och metodens validitet och 
reliabilitet. Vi kommer även att diskutera kring de forskningsetiska dilemman som finns i samband 
med insamling av data som man ska använda i sin uppsats.   
  
7.5.1. Validitet  
  
När man diskuterar kring en undersöknings validitet, diskuterar man huruvida man i 
undersökningen mäter rätt saker (Bryman, 2002). I kvalitativa undersökningar är det inte fråga om 
ett mått på samma sätt som i kvantitativa. När man diskuterar validitet i kvalitativa undersökningar 
blir frågan i stället om man med sin metod verkligen mäter det man har för avsikt att mäta. Får man 
svar på de frågor man i syftet sagt sig vilja undersöka?  
  
Validiteten delas upp i två former, intern och extern. Intern validitet är när den empiri och de 
slutsatser som forskarna lägger fram stämmer väl överens med varandra (Bryman, ibid.). I vår 
undersökning är det därför för den interna validiteten viktigt att vi i resultatet noggrant återger de 
uppfattningar vi använder oss av. I resultatet har vi därför försökt fånga medarbetarnas 
uppfattningar så exakt som möjligt och som är relevanta för vårt syfte. Vi har försökt lyfta fram så 
många olika synvinklar på de olika beskrivningskategorierna som möjligt för att ge en så bred och 
nyanserad bild av uppfattningar av fenomenet som möjligt. Vi anser att de frågor vi arbetat fram 
och använt oss av i intervjuerna på ett bra sätt ger oss svar på det vi i syftat till att undersöka. Med 
hjälp av frågorna har vi lyckats fånga en tillförlitlig bild av medarbetarnas och chefernas 
uppfattningar av medarbetarsamtalets syfte och mål. Vi anser därför att den interna validiteten i vår 
undersökning är tämligen god.  
  
Extern validitet avser generaliserbarheten i undersökningen. Kan man applicera de resultat man fått 
fram till andra situationer? Kan man utifrån undersökningens resultat säkert säga hur fenomenet 
uppfattas av en chef eller medarbetare i andra miljöer eller under andra förhållanden? I kvantitativa 
studier skulle detta kunna göras då man i sådana undersökningar har en stor population att 
undersöka. I kvantitativa studier har man även ofta som syfte att finna mönster som kan 
generaliseras på en hel population. I kvalitativa studier har man oftast inte samma syfte med 
undersökningen, speciellt gäller detta för fenomenografiska undersökningar. Där fokuserar man ofta 
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på en begränsad population där man djupare undersöker individuella uppfattningar och försöker få 
en bred variation för att ge många olika synvinklar på fenomenet.  
  
Vårt undersökningsresultat är väldigt specifikt för de personer som vi har intervjuat och deras 
kontext. Möjligen skulle man kunna finna liknande resultat om man undersökte liknande personer i 
liknande situationer och miljöer. Då undersökningen syftar till att undersöka uppfattningar i en 
strategiskt utvald grupp och inte generella sanningar för samhället är inte detta något som gör att vi 
inte kan besvara våra frågeställningar.   
  
7.5.2. Reliabilitet  
  
Reliabilitet handlar om trovärdigheten i det resultat och den empiri man får fram av en specifik 
metod (Bryman, 2002). Är den metod vi använder oss tillförlitlig för det syfte vi har med 
undersökningen? Får vi samma resultat om vi gör om undersökningen på exakt samma sätt? En 
undersökning ska, för att ha god reliabilitet, inte påverkas av yttre omständigheter som exempelvis 
vilka som genomför intervjuerna eller vilka förhållanden som råder i intervjusituationen. Då 
resultatet i en kvalitativ undersökning inte mäts i kvantiteter eller siffror får reliabiliteten mätas 
utifrån metod och tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av data. För att kunna avgöra 
reliabiliteten i en kvalitativ forskning är det därför viktigt att tydligt beskriva tillvägagångssättet och 
metoden man använder sig av vid insamlingen och bearbetningen av empirin, så att andra kan göra 
om forskningen.  
  
Reliabilitet brukar delas upp i två kategorier, en intern och en extern reliabilitet. Den externa 
handlar om hur detaljrikt undersökningens genomförande är beskrivet i metodkapitlet för att göra 
den replikerbar för andra (Bryman, ibid). I genomförandet beskrev vi därför tydligt hur vi har gått 
tillväga under hela undersökningen. Vi beskrev tydligt genomförandet steg för steg från 
utformandet av intervjuguide, hur urvalet gått till, alla detaljer i intervjusituationen till den 
slutgiltiga bearbetningen av empirin. Vid utformningen av intervjuguiden försökte vi att inte göra 
frågorna alltför komplicerade, vi ville vara tydliga och använda oss av frågor som var lättförståeliga 
för att undvika missuppfattningar. Att vi själva utförde och därmed närvarade vid intervjuerna anser 
vi höjer reliabiliteten. Vi kunde på detta sätt minska riskerna för feltolkningar då vi kunde förtydliga 
och ge förklaringar om vi märkte att intervjupersonerna missförstod frågorna. Då undersökningen 
intresserar sig för intervjupersonernas egna uppfattningar ansåg vi det viktigt att inte ge 
intervjupersonerna möjligheter att allt för noga tänka igenom frågorna i förväg, vilket skulle kunna 
ha lett till konstlade svar. Att inte skicka ut ett missivbrev och intervjufrågorna i förväg var därför 
ett medvetet val för att stärka reliabiliteten i undersökningen. Då vi spelat in intervjuerna har vi 
minskat riskerna att missa relevanta fakta och vi anser oss med vår metod ha kunnat ge en trovärdig 
och korrekt beskrivning av uppfattningarna av fenomenet.  
  
Den interna reliabiliteten i en undersökning handlar om hur forskarna i samma forskarlag 
gemensamt kan komma fram till ett sätt att tolka resultatet som alla i forskar laget kan acceptera 
(Bryman, 2002). Alla beslut har därför gemensamt diskuterats inom gruppen. Då undersökningen är 
fenomenografiskt inspirerad är detta särskilt viktigt vid bearbetningen av empirin och resultatet.  
  
  
7.5.3. Etiska dilemman  
  
När man gör undersökningar som inkluderar människor, har man alltid ett ansvar gentemot dessa 
personer. Deras säkerhet och integritet måste skyddas. Forskarens eget etiska ansvar är grunden för 
forskningsetiken. Forskaren har alltid skyldighet att se till att forskningen är av god kvalitet och 
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moraliskt godtagbar (http://www.codex.uu.se). Vid genomförandet blir det därför viktigt att väga 
värdet av forskningens resultat och det den kan tillföra vetenskapen mot de risker som personerna 
som deltar i undersökningen utsätts för exempelvis ur säkerhetspunkt. Hänsyn måste därför tas till 
vilka konsekvenser som undersökningen kan få för deltagarna.   
  
Vi har i vår undersökning försökt i så hög grad vi förmått hålla på  konfidentialitet en så att 
intervjupersonernas deltagande inte ska orsaka obehagliga konsekvenser för dessa människor eller 
andra. Enligt SOU 1999:4 (Statens offentliga utredningar,  http://www.regeringen.se ) är det viktigt 
att man upplyser deltagarna om vad undersökningen ska behandla och användas till, så att 
deltagarna är väl informerade innan de ger sitt samtycke, och att deltagandet är frivilligt. Vi har 
därför innan intervjuerna informerat om ämnet och vilket syfte vi har med undersökningen. För att 
de skulle veta vilka som står bakom undersökningen och för att skapa trovärdighet för den, 
informerade vi dem också om att vi kommer från Växjö Universitet och skriver en C-uppsats.   
  
Vi har för intervjupersonen styrkt att vi ska behandla intervjuerna konfidentiellt och att inga namn 
kommer att publiceras. Vi har i rapporten varken namngivit företag eller intervjupersoner, och 
undersökningen går varken ut på att hänga ut någon eller avslöja något revolutionerande utan vi vill 
beskriva personliga upplevelser av ett fenomen som finns inom arbetslivet. Då ämnet inte är något 
som vi anser ge upphov till kraftiga känslor tror vi inte att varken intervjuutförandet eller resultatet 
kommer att resultera i negativa konsekvenser för deltagarna, företaget eller den institution som vi 
tillhör. Att deltagandet i undersökningen är frivilligt ser vi som en självklarhet och 
intervjupersonerna är enbart sådana som självmant vid tillfrågan valt att ställa upp. Även Kvale 
(1997) tar upp dessa aspekter som grundläggande för en forskare vid kvalitativa undersökningar. 
Kraven på att informera deltagarna behandlas också i 16 § och 17 § i lag 2003:460 om etikprövning 
av forskning som avser människor ( http://www.notisum.se ).  
  
7.5.4. Metodkritik  
  
När man ska genomföra en undersökning så finns det alltid ett antal val man står inför. Dessa val 
innebär allt som oftast både fördelar och nackdelar. Det gäller då att prioritera vissa delar före andra 
för att de ska tjäna undersökningen. Detta gäller självklart även vår undersökning. Det riktas mycket 
kritik mot kvalitativa undersökningar och från den positivistiska forskningsansatsen. De 
positivistiska forskarna är oftast mer inriktade på att få fram ett resultat som går att applicera på en 
större population. Hade vi valt att exempelvis göra en kvantitativ studie genom att undersöka ett 
urval som var representativt för populationen, finns möjligheterna att göra en analys, ur vilken det 
skulle kunna vara möjligt att dra generella slutsatser för hela populationen, inte enbart den speciella 
situationen som vi nu undersökte (Uljens, 1989). En kvantitativ metod hade påverkat 
undersökningens externa reliabilitet positivt. Men då syftet har varit att undersöka individuella 
uppfattningar av fenomenet så hade detta påverkat undersökningens interna validitet i 
motsattriktning då undersökningen inte längre undersökte det som vi sagt varit vårt syfte med 
undersökningen (Bryman, 2002).  
  
I intervjuguiden valde vi att använda oss av ett fåtal öppna frågor men som ändå var konkreta kring 
vissa punkter och med frihet i följdfrågorna. Hade frågorna varit helt öppna så finns möjligheten att 
de skulle ha givit oss ett ännu större spann av variationer i utsagorna. De intervjuade hade i ännu 
större grad kunnat svara fritt och låta sina egna funderingar och uttryck komma fram. Vi anser dock 
att våra frågor var tillräckligt öppna för att ge en bra beskrivning av fenomenet och besvara våra 
frågeställningar. Om vi istället valt att använda oss av en intervjuguide med helt strukturerade 
frågor hade det kunnat leda till mer konkreta svar och möjligtvis gett oss mindre material som var 
irrelevant för frågeställningarna. Strukturerade tydliga frågor kring ett specifikt ämne hade även 
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kunnat underlätta för de intervjuade som kan ha haft svårt att svara på öppna frågor och inte riktigt 
vetat vad vi var ute efter och vad de skulle svara. Personerna kan ha upplevt de öppna intervjuerna 
som en jobbig situation.  
  
Intervjuerna utfördes med endast en intervjuare för att inte sätta intervjupersonen i ett underläge. 
Det finns dock vissa fördelar att vinna om man kan vara två vid en intervju. Hade vi varit två som 
intervjuade hade en kunnat fungera som en sekreterare och antecknat saker som inte fastnar på 
bandspelaren. Det hade även funnits två personer med olika uppfattningar av intervjuerna, vilket 
hade kunna ge en diskussion som givit en mer korrekt uppfattning av vad som fram kommit i 
intervjuerna (Trost, 2005).  
  
Vi valde att dela upp intervjuerna oss emellan för att alla skulle få chansen att utföra en intervju. 
Hade vi istället använt oss av en och samma intervjuare till alla intervjuerna hade resultatet 
sannolikt sett något annorlunda ut. Den rutin som intervjuaren får efter ett par intervjuer skulle 
kunna få positiva effekter på resultatet. Det är också troligt att frågorna hade ställts på ett liknande 
sätt i alla intervjuer med en och samma intervjuare. Detta hade också kunnat påverka resultatet.  
  
Fler intervjuer hade självklart även det påverkat resultatet. Det hade gett oss ett större material och 
fler talande citat att välja på. Det hade kunnat ge en större variation och fler nyanser i citaten. Men 
det hade också gett oss ett större material som hade gett oss fler och annorlunda ämnen som skulle 
ha kunnat göra det svårare att bearbeta och välja ut beskrivningskategorier. Hade vi haft mer tid på 
oss och varit ute i god tid hade vi haft större möjligheter att både få tag på fler intervjuer men även 
mer tid till att klara av bearbetningen av ett större material. Något som också kan vara problematiskt 
är att vi som deltagit vid intervjuförfarandet och även tagit del av hela intervjumaterialet får en 
helhetsbild som ger oss mer förståelse för de utvalda citaten än vad läsaren kan få. Vi kan då 
uppleva citaten som mer talande för beskrivningskategorin, som de ingår i, än vad läsaren kan 
uppleva.  
  
När det gäller de etiska aspekterna så finns det vissa svårigheter i att bevara konfidentialiteten och 
säkerheten i arbetet, speciellt med hänsyn till intervjupersonerna. Vid urvalet av personerna fick vi 
hjälp av personalchefen på företaget. Detta kan givetvis innebära vissa nackdelar. Vi kan då inte 
vara helt säkra på de anställda inte av personalchefen blivit utvalda av särskilda anledningar som 
exempelvis att de är positivt inställda till företaget för att de under intervjun ska kunna ge en 
gynnsam bild av företaget. Konfidentialiteten i vårt arbete undermineras något då vi tagit hjälp av 
personalchefen för att finna intervjupersoner till vår undersökning. Detta gör ju att chefen vet vilka 
det är som ställer upp på intervjuerna. Då vårt arbete inte tar upp allt för känsliga ämnen ser vi dock 
inte hur det skulle kunna ge några större negativa konsekvenser för intervjupersonerna. Vi förmodar 
att intervjupersonerna, då de vid tillfrågan av personalchefen, frivilligt valt att ställa upp på 
intervjuerna och därför är medvetna om detta faktum.  
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8. Resultat  
  
Nedan presenteras vårt resultat av undersökningen. Detta är grundat på de sju intervjuer som vi 
genomfört. Vi har delat upp resultatet efter våra fyra frågeställningar, där vi först presenterar 
medarbetarnas uppfattningar av syftena och målen med ett medarbetarsamtal följt av chefernas 
uppfattningar av syften och målen med ett medarbetarsamtal. Efter att vi lagt fram resultatet för 
varje frågeställning har vi också en sammanfattande text kopplad till frågeställningen för att knyta 
ihop de samlade svaren vi fått fram av bearbetningen av empirin. En överblick av strukturen 
illustreras också med en modell till varje frågeställning  
  
  
8.1. Medarbetarnas uppfattningar av syftet med medarbetarsamtalet  
  
Vi har valt att presentera medarbetarnas uppfattningar av syftet med medarbetarsamtalet i fyra olika 
beskrivningskategorier. Dessa fyra är följande ”Det kvittar utan kvitto”, ”Gemensam planläggning 
inför framtiden”, ”Man är sin egen lyckas smed” och ”Min bild, din respons”. Dessa fyra 
beskrivningskategorier illustreras även i modellen nedan.  
  
  
  
  
  
  

”Det kvittar 
utan kvitto” 

 

”Gemensam 
planläggning inför 

framtiden” 

”Man är sin egen 
lyckas smed” 

 

”Min bild, din 
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- Att samtalen tas 
tillvara 
 
- Underlag för nästa 
samtal 
 
- Uppföljning 
 

-Planering & 
riktlinjer 
 
- Skapa en 
gemensam syn 
 
- Delge information/ 
Delaktighet 
 

- Tala för sin sak  
  
 
- Utbildning  
  
 
- Behov inför 
framtiden 

- Tala om 
arbetsuppgifter  
  
- Tala om 
arbetssituationen  
  
- Få feedback  
 

 
8.1.1. Syfte: “Det kvittar utan kvitto”  
  
Syftet som vi kallar ”Det kvittar utan kvitto” är det första som vi ska behandla av de fyra syften som 
vi uppfattar som viktigast för medarbetarna när de går in till ett medarbetarsamtal. Detta syfte 
handlar om att medarbetarna uppfattar att det är mycket viktigt för dem att de synpunkter och 
önskemål de framför under medarbetarsamtalet blir nerskrivet och dokumenterat. Att det som 
diskuterats blir dokumenterat verkar de anställda uppfatta vara viktigt av tre huvudsakliga 
anledningar: Att det de säger under medarbetarsamtalet verkligen tas på allvar och tas till vara, att 
dessa dokument kan användas som underlag vid nästa samtal, och att det är ett viktigt verktyg för 
att kontrollera att åtgärder utförts eller inte utförts för att uppfylla önskemålen.   
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Att samtalet tas tillvara   
  
”Har man det nedskrivet på papper, att man bara gått in till chefen och sagt det man vill ha sagt ett 
antal gånger och han glömmer bort det gör ju det hela ganska meningslöst.”  
  
I citatet ovan kan man läsa att ett medarbetarsamtal kan sakna värde om det som sägs inte 
dokumenteras, och om chefen inte minns vad man talat om. Uppfattningarna är att chefen ofta har 
mycket annat att tänka på, och att det som sägs bör tas tillvara genom dokumentation så att samtalet 
blir mer än någonting som bara ska göras:  
  

”Chefen kan ju missa något av det man säger eftersom han har så många bollar i luften. Därför 
tror jag att det är viktigt att dokumentera så att det man säger blir tillvarataget. Annars blir det ju 

bara ett medarbetarsamtal för medarbetarsamtalets skull”. 
  
 Underlag för nästa samtal  
  
”Det man sagt under samtalet tar man ju upp i nästa samtal, det måste ju var så, annars finns det 
ingen mening med medarbetarsamtal”.   
  
Av citatet kan man utläsa att uppfattningen är att man måste använda underlag från tidigare 
medarbetarsamtal för det ska finnas någon mening med det aktuella samtalet.   
  

”Man kan använda det [samtalet] till att komma överens om att vissa saker skall göras, och sen 
använder man detta som underlag för nästa samtal så man slipper börja på noll igen så man kan 

prata om nya saker” 
  
Utsagan beskriver att man bör använda material från tidigare samtal för att undvika upprepningar i 
det aktuella medarbetarsamtalet. Detta för att fortare kunna börja prata om nya frågor.   
  
Uppföljning  
  
”Jag tycker att det är viktigt att dokumentera det som kommit upp i samtalet, eftersom vissa saker 

kan falla i glömska. Då kan man ta fram och följa upp det [som beslutats], annars är det väldigt lätt 
att det faller, vilket kan leda till besvikelse”. 

  
Detta citat tar upp att uppfattarna är att beslut som tas utan att dokumenteras lätt kan glömmas bort, 
och att detta kan ge upphov till besvikelse. Nästa citat beskriver att det kan skapa irritation när vissa 
saker inte följs upp och genomförs, och att man genom dokumentation kan påpeka att det borde ha 
blivit gjort:  
  
”Det kan ofta vara irriterande när vissa grejer som bestämts inte följs upp, eller genomförs, så att 

säga, det har man ju varit med om. Önskemål om utbildningar som inte har blivit av eller så. 
Dokumentation gör ju att man kan följa upp det på ett annat sätt, visa att det här borde ha blivit 

gjort.” 
  
8.1.2. Syfte: “Gemensam planläggning inför framtiden”  
  
Det andra syftet som framkommit av intervjuerna med medarbetarna har vi döpt till ”Gemensam 
planläggning inför framtiden”. Medarbetarna uppfattar att ett syfte med medarbetarsamtalet också 
är att man får ett tillfälle till planering tillsammans med chefen. Till grund för detta ligger ett 

 28



informationsutbyte. Genom att man utifrån företagets riktlinjer och mål har en dialog om hur 
medarbetaren ska arbeta det närmaste året. Medarbetaren talar med chefen om sin syn på framtiden 
i samråd med chefen för att skapa en någorlunda gemensam bild med varandra, som är värdefull för 
en strukturering och planering av medarbetarens fortsatta arbete.  
  
Planering & riktlinjer  
  
”Hur tänker chefen, hur tänker företaget? Vilken riktning ska vi gå och hur ska jag göra för att gå i 
takt?, är viktigt att tala om”  
  
 
”Syftet är att få struktur i sitt arbete, prata om vilket skede vi är inne i och uppmärksamma vad vi 
behöver för att uppnå företagets mål”  
  
De ovanstående två citaten beskriver vikten av att bygga upp en plan tillsammans med sin chef 
under medarbetarsamtalet för att arbetet man ska utföra den närmaste tiden går i linje med 
företagets tanke.    
  
Skapa en gemensam syn  
  
“Det är ju av betydelse att ta reda på om det man upplever samstämmer med chefens bild”  
  
Utsagan handlar om att kontrollera om bilden man själv har som medarbetare sammanfaller med 
chefens bild.   
  
”Man kan tala om sin kompetensprofil, så man är överens om det som man håller på med och får 
vetskap om vart organisationen är på väg, vad är företagets tanke med mig?  
  
Citatet beskriver att man kan resonera med chefen om ens arbete och kvalifikationer och få 
upplysning om hur dennes kompetens ska nyttjas i arbetet.      
  
Delge information/ Delaktighet   
  
”Syftet kan också vara att göra personer delaktiga, så att man känner att man är med, genom att få 
information och blir stärkt i sin yrkesroll så arbetet blir så bra som möjligt”   
  
Att få information skapar delaktighet som är positiv för medarbetaren i sitt arbete vilket tas upp i 
utsagan ovan.  
  
”Man måste ha koll på utvecklingen, om en viss sak ska vara klar om exempelvis ett halvår så 
måste båda nivåer ha koll”  
  
Uppfattningen, som beskrivs, i ovanstående utsaga är att det är angeläget att medarbetare och chef 
stämmer av med varandra så arbetet ligger i fas med planeringen.   
  
8.1.3. Syfte: “Man är sin egen lyckas smed”  
  
Nästa viktiga syfte för medarbetarna handlar om att i och med medarbetarsamtalet få en chans att 
berätta för chefen vilka åtgärder de önskar få uppfyllda för att förbättra sin egen arbetssituation. När 
de försöker få dessa åtgärder till stånd så handlar det framförallt om för medarbetaren att tala för sin 
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sak, att illustrera sina utbildningsbehov, och att beskriva vad de behöver inför framtiden.   
  
 
Tala för sin sak  
  
”Det kan ju vara ett tillfälle att inför chefen tala för sig själv, påpeka att jag är kompetent, visa att 

man är till nytta och värdefull. Det ökar ju chansen att kanske få andra mer attraktiva 
arbetsuppgifter och få chans att utvecklas” 

  
Uppfattningen som beskrivs i citatet är att det är viktigt att kunna tala för sin sak för att öka chansen 
att förändra sin arbetssituation till det bättre. Nästa citat beskriver också att medarbetarsamtalet är 
en chans att marknadsföra sig själv, och att detta kan vara bra ur många aspekter. Här går det att 
läsa att även lönen fungerar som en anledning till att tala för sin sak.  

 
”Medarbetarsamtalet är en chans att marknadsföra sig själv, påpeka bredden av min kompetens, 

kan vara bra ur många aspekter, utbildningar och sånt, men jag tror att den viktigaste anledningen 
att medarbetare vill visa sina bästa sidor i slutändan är att påtala att de förtjänar en högre lön”. 

  
Utbildning  
  
”Det är ett viktigt tillfälle att ta upp om det är något nytt jag vill lära mig, om det är någon speciell 
utbildning jag vill gå. Då får man försöka berätta för chefen varför man ska gå utbildningen”.  
  
I utsagan går att läsa om att medarbetarsamtalet är ett viktigt forum för att ta upp önskemål om 
utbildningar, och att försöka motivera sitt behov för chefen för att få utbildningen till stånd.   

 
”Det kan vara utbildningar och sådana saker, då har jag tillfälle att ta upp det med chefen. Det 
handlar oftast om utbildningar som underlättar för en i ens jobb, praktiskt eller att man får mer 

kunskap om något”. 
  
Även i ovanstående citat står beskrivet att uppfattningen av medarbetarsamtalet att det är ett tillfälle 
att prata om utbildningsbehov med chefen, och att utbildningarna är till för att underlätta i arbetet, 
praktiskt eller teoretiskt.   
  
Behov inför framtiden  
  

”Man har tillfälle att prata om vad som skulle behövas i framtiden, för arbetsplatsen och för sig 
själv, utbildningar och utrustning. Man pratar om vad som finns att tillgå inom det aktuella 

området, och om vad det skulle kunna kosta” 
  
I citatet går att läsa om att man använder medarbetarsamtalet som tillfälle att prata om 
framtidsbehov för sig själv och för arbetsplatsen, och då framför allt om tillgänglighet av, och 
kostnad för, det som behövs.   
  

”Det viktigaste att använda detta tillfälle [medarbetarsamtalet] till, är att delge vad jag skulle vilja 
utveckla mig i, i framtiden. Alla måste ju utvecklas, slutar utvecklingen så stannar ju hela du, så att 

säga. Och om inte chefen vet var du vill så kan det ju bli så”. 
  
Att beskriva sina framtidsbehov för chefen är beskrivet, i citatet, som det viktigaste syftet med ett 
medarbetarsamtal. Uppfattningen är att utan utveckling så stannar man upp helt.   
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8.1.4. Syfte: ”Min bild, din respons”  
  
Detta syfte handlar om att medarbetarna har ett starkt behov av att få ge en bild av sin situation på 
arbetsplatsen ur olika aspekter till sin chef, för att sedan få respons på denna bild av honom/henne. 
Det kan handla om att få råd, tips eller att få chefens bild av hur han/hon i sin tur ser på 
medarbetarens arbetssituation. De aspekter som verkar viktigast för medarbetarna att avhandla är: 
sina arbetsuppgifter, sin arbetssituation, och att få feedback på det man gör.  
  
 
Tala om arbetsuppgifter  
  
”Genom att under medarbetarsamtalet prata med chefen om sina arbetsuppgifter så kan du och han 

komma fram till hur de kan utföras annorlunda för att underlätta i sitt jobb eller hur de kan 
utvecklas för att kanske göra arbetet mer effektivt”. 

  
Här är beskrivet i citatet att en dialog med chefen om hur man kan förändra sättet man utför sina 
arbetsuppgifter, både kan underlätta och effektivisera arbetet. I en annan utsaga går att läsa att 
medarbetarsamtalet är ett viktigt forum för att prata om förändring av sättet man utför sina 
arbetsuppgifter, och lägger också till att det kan vara ett tillfälle att ta reda på om chefens 
uppfattning om vad man bör göra för en högre lön.   
  

”Ett syfte [med samtalet] kan till exempel vara att prata om förändring av hur man utför 
arbetsuppgifter. Men kan också vara att försöka få reda på om chefen tycker att man utför 

tillräckligt många eller viktiga arbetsuppgifter för, ja, säg en framtida löneförhöjning”. 
  
Tala om arbetssituationen.  
  

”Medarbetarsamtalet är värdefullt som en chans att i motsats i till den vardagliga kontakten, få 
sitta ner en timme i lugn och ro med chefen och prata om det man vill som känns viktigt, lite 

djupare grejer, som ens arbetssituation, hur man trivs med arbetet och sådär, problem. Det kanske 
inte är sånt man snackar om på kafferasten” 

  
I citatet beskrivs medarbetarsamtalet som en chans att prata kring andra aspekter av hur han/hon ser 
på sin arbetssituation, som kanske inte blir av vid den vardagliga kontakten.   
  

”Det kan vara bra att ha det här samtalet för jag menar att man har möjlighet att tala om 
någonting som inte är så lätt att ta annars med chefen. Något man inte är nöjd med eller så. Även 

hur man upplever sin arbetssituation när det gäller relationen till arbetskamrater eller så”. 
  
I utsagan ovan går att läsa att samtalet också ses som en chans att prata med chefen om saker man 
normalt inte pratar om, och att det också kan handla om att prata om förhållandet till sina 
arbetskamrater.   
  
Få feedback. (Definition: ”Återkoppling”, ”tillbakaflöde”). Walter (2000).   
  

”Syftet kan också vara att chefen ska ge kritik till en. Men det ska inte bara vara negativ kritik, 
också positiv. Jag tycker att min chef, och jag tror även många andra, har svårt att ge positiv kritik, 

det positiva tas inte alltid upp vid ett sådant här tillfälle” 
  
I citatet ovan går att utläsa att syftet med ett medarbetarsamtal kan vara ett tillfälle att få kritik, 
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negativ och positiv, men upplever att chefer har problem med att ge den positiva sidan av kritiken. 
Citat som följer tar upp mer kring ämnet, och att negativ kritik är till för att kunna åtgärda det man 
får kritik för, och att positiv kritik kan stärka personen i sin yrkesroll och få personen att göra ett 
bättre jobb:  

 
”Det är både ge och ta till chefen, det är både kritik och beröm. Om det är negativ kritik så får man 

försöka åtgärda dessa [de saker man fått kritik för], och får man beröm så blir man ju jätteglad. 
Det är roligt för då stärks man i sin yrkesroll, man vill ju ha det positiva. Det är bättre att ge beröm 
en gång för mycket än ingen alls. Det räcker med att man säger att du har gjort ett bra jobb. Det är 
jättestärkande för den personen. Då gör man ett bättre jobb. Men det är också skönt att få höra att 

något är bra eller dåligt så man kan förbättra det”. 
  
  
Sammanfattning  
  
Vi uppfattar alltså att de fyra viktigaste syftena med medarbetarsamtalet för medarbetarna i vår 
undersökning är: att deras synpunkter och önskemål dokumenteras för framtiden, att de får ett 
tillfälle att ur olika aspekter planera sin framtida arbetssituation med chefen, att få en chans att inför 
chefen förklara vilka åtgärder de vill få genomförda för att förbättra sin arbetssituation samt att få 
en möjlighet att ge en bild av sin situation på arbetsplatsen för att sedan få respons på denna bild av 
chefen.   
  
  
8.2. Medarbetarnas uppfattningar av målet med medarbetarsamtalet   
  
Medarbetarnas uppfattningar av målet med medarbetarsamtalet pressenteras nedan i tre stycken 
olika beskrivningskategorier. Dessa tre är följande ”Från ord till handling”, ”Stillastående är 
tillbakagång” och ”Fyra väggar gör inget hem”. Dessa tre beskrivningskategorier illustreras i 
modellen nedan.  
  
  

“Från ord till 
handling” 

 

“Stillastående är 
tillbakagång” 

 

”Fyra väggar gör 
inget hem” 

 

  
  
  
  
  

  
  

 
- Förväntningar & 
löften 
 
- Uppfyllande eller 
fullföljning 
 

 
- Personlig 
utveckling 

- Företagets 
utveckling 

  

 
- Möjlighet att lära 
känna varandra  
  
- Fördjupa relationer  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
8.2.1. Mål: “Från ord till handling”  
  
Det finns tre huvudmål med medarbetarsamtalet som går att utläsa i medarbetarnas utsagor. Av 
dessa har vi gett det första målet namnet ”från ord till handling”. Medarbetarna uppfattar att ett av 
målen är att de önskemål om åtgärder som diskuteras under medarbetarsamtalet också ska realiseras 
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genom chefen. Om man får löften från chefen om att saker ska ske eller förändras så har man som 
medarbetare förhoppningar och förväntningar om att det som beslutats också ska uppfyllas.   
  
Förväntningar & löften  
  

”Medarbetarsamtalet kan ge upphov till förväntningar. Det kan till exempel vara löften om, 
utbildningar, sen kan det komma hinder i vägen då blir dessa förväntningar inte infriade och då 

blir det … surt” 
 

” Man vill ju att det som man kommer överens om i ett medarbetarsamtal också ska göras”  
  
Det översta citatet beskriver en besvikelse då löften inte blir infriade. I det andra citatet går också 
läsa om förväntningar om att överenskommelsen i ett medarbetarsamtal ska leda till något konkret.   
  
Uppfyllande eller fullföljning  
  
”Man vill ju att det man kommer fram till i ett medarbetarsamtal blir av i verkligheten eller 
åtminstone följs upp”  
  
”Målet är att det man föresatt sig göra verkligen blir av”  
  
Båda ovanstående citat beskriver uppfattningarna om att det som kommit upp och som man talat om 
i medarbetarsamtalet ska verkliggöras.  
  
”Ibland kan jag ha ett visst önskemål, att det är något jag vill göra, jag vill utvecklas och vill göra 

andra saker, man vill ju att det blir något av det. Det här med utbildningar att det verkligen 
fullföljs. Man vill ju inte att det bara rinner ut i sanden” 

  
I utsagan ovan beskrivs viljan om att önskemål från medarbetare ska tas tillvara på och verkställas.  
  
”Om chefen inte lyckas genomföra något, liksom glömmer bort, det som vi kommit överens om, att 
det inte får någon följd så att säga, lyckas han inte genomföra det då förväntar jag mig att han/hon 
återkommer till mig, så att vi kan följa upp det”  
  
Citatet beskriver att om chefen inte lyckas realisera det som de tillsammans kommit överens om så 
förväntar sig personen att chefen återkommer så att det överenskomna kan verkställas.  
  
8.2.2. Mål: “Stillastående är tillbakagång”  
  
Ett annat uppfattat mål hos medarbetarna är att medarbetarsamtalet är ett viktigt forum för att lägga 
en grund för utveckling, både för sig själv och för företaget. Att ligga långt fram och vara ständigt 
uppdaterad är en vilja och ett mål för medarbetarna samtidigt som det tycks vara viktigt att företaget 
ligger i täten på marknaden. Uppfattningarna pekar på att utvecklas man inte står man still och 
risken finns att man halkar efter både på det personliga planet men även att företaget kan halka 
efter.  
  
Personlig utveckling  
  
”Målet är utveckling, om du inte utvecklas på ett jobb så är du snart passé”  
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”Jag kan delge vad jag vill utveckla mig i, alla måste ju utvecklas, gör du inte det så upphör du ju”  
  
”Mycket handlar om kompetensutveckling, målet kan ju vara att lära sig nya saker, man vill ju 
utvecklas”  
  
Citaten beskriver här betydelsen av den personliga utvecklingen. Går du inte framåt i din utveckling 
så är du snart överspelad eller ”passé”, som det i en av utsagorna uttrycks. I sista citatet går att läsa 
att målet också är att lära sig nytt och att vilja utvecklas.  
  
Företagets utveckling  
  
”Ett mål är att vi, företaget [med hjälp av medarbetarsamtalet] ska hålla oss på framkanten, så vi 
är attraktiva”  
  
”Det allra viktigaste är att ligga före huvudkonkurrenterna, så att utvecklas är ju huvudmålet med 
medarbetarsamtalet”  
  
Det framkommer av de två citaten ovan att det personerna uppfattar vara ett mål genom utveckling 
är att ligga i främsta position gentemot sina motståndare på marknaden.    
  
8.2.3. Mål: ”Fyra väggar gör inget hem”  
  
Det tredje uppfattade huvudmålet hos medarbetarna med medarbetarsamtalet är att det kan 
användas som ett redskap för att skapa trivsel. Det som medarbetarna ansåg vara viktigast för att 
skapa trivsel handlade om relationerna på arbetsplatsen. Medarbetarsamtalet, menar medarbetarna, 
kan ha som funktion att dels skapa möjligheter för chef och medarbetare att lära känna varandra och 
dels att fördjupa denna relation.   
  
Möjlighet att lära känna varandra  
  
”Om det är någon man inte jobbar mycket med så är det ju bra att få den här kontakten att träffas 

på ett medarbetarsamtal och prata. Det kan ju vara så att man inte ser sin chef speciellt ofta och då 
får man ju i alla fall den kontakten så att han vet vem jag är.” 

  
Citatet beskriver hur medarbetarsamtalet kan vara en bra början för chef och medarbetare att lära 
känna varandra i de fall de inte redan gör det. Utsagan beskriver också hur medarbetarsamtalet kan 
fungera som ett forum för att få kontakt och möjlighet att träffas.  
  
”Jag tycker att du [med medarbetarsamtalet] tar dig tid att verkligen att möta varandra, kanske lite 
längre än i det vanliga arbetet. Ett mål kan vara att man känner sig bekväm, alla vill ju jobba på ett 

arbete där du trivs, där du känner arbetstillfredsställelse” 
 

”Med medarbetarsamtalet får chefen chansen att lära känna medarbetaren för att få en uppfattning 
om hur medarbetaren kan passa in i resten av laget.”  
  
De två ovanstående citaten beskriver medarbetarsamtalet som ett instrument för chef och 
medarbetare att mötas utanför de vanliga arbetssysslorna. Detta möte kan hjälpa båda parter att 
skapa en bild av den andre som person.  
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Fördjupa relationer  
  
”Medarbetare och chef ska komma varandra närmare. Det [samtalet] är viktigt för att relationerna 
ska utvecklas, vilket du behöver som den sociala varelse du är.”  
  
Utsagan beskriver möjligheterna med medarbetarsamtalet för att skapa en kontakt med chefen och 
att man som människa behöver kontakt med andra människor.  
  
”Att du [i medarbetarsamtalet] sätter dig ner och ser din chef på ett annat sätt. Du kommer 
närmare chefen och chefen kommer närmare dig.”  
  
”Relationerna är viktiga. Man får då en annan kontakt med varandra. Det får inte vara för mycket 

jobb utan lite privat kommer ju med i ens yrkesroll också. Det är bra att man sitter ner med 
varandra så att det inte blir ytligt allting, det skapar ju en trivsammare arbetsplats.” 

  
I citatet tas det upp att en fördjupad relation kan skapa en mer trivsam miljö då man lär känna 
varandra på ett djupare plan.  
  
Sammanfattning  
  
Medarbetarnas tre huvudmål med medarbetarsamtalet, det vill säga det som man med hjälp av 
samtalet i slutändan vill uppnå, uppfattar vi vara dessa tre: Att de åtgärder och önskemål som 
beslutas om under samtalet, och som skapar förväntningar, också skall realiseras, att man i 
medarbetarsamtalet skall lägga grunden för både personlig- och företagets utveckling, samt att 
chefer och medarbetare skall använda samtalet som ett forum för att skapa en relation till varandra 
vilket i slutändan skall leda till en högre trivsel på arbetsplatsen.   
  
  
8.3. Chefernas uppfattningar av syftet med medarbetarsamtalet  
  
Vi har valt att pressentera chefernas uppfattningar av syftet med medarbetarsamtalet i två stycken 
olika beskrivningskategorier. Dessa två är ”Information ger kunskap” och ”Feedback”. Dessa två 
beskrivningskategorier illustreras i modellen nedan.  
  
  

“Information ger 
kunskap” 

 

” Feedback” 
 

  
  
  
  
  
  

 
- Få reda på 
medarbetarens 
arbetssituation 
 
- Behovsanalys 
 

 
- Beröm, kritik, visa 
uppskattning 
 
- Ömsesidigt 
åsiktsutbyte 
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8.3.1. Syfte: “Information ger kunskap”  
  
Av det intervjumaterial vi har haft till förfogande för att presentera ett resultat på vår tredje 
frågeställning har vi fått fram två syften som, tydligare än andra, verkar vara viktiga för cheferna. 
Det första syftet för cheferna med ett medarbetarsamtal är att bli upplyst om den situation som 
medarbetaren befinner sig i, samt att ta reda på vilka behov och viljor som finns hos medarbetarna 
för att kunna få en bild av vilka nödvändiga åtgärder som kan behöva sättas in.   
  
Få reda på medarbetarens arbetssituation  
  
”Samtalet kan användas till få reda på hur medarbetaren tycker att arbetsuppgifterna är, om de är 
vettiga, om de är för många eller för få, för mycket eller för lite att göra, för att komma fram till hur 

arbetssituationen är som sådan” 
  
“Det är viktigt för mig att ta och få reda på om man trivs eller om man har synpunkter på att saker 
och ting sköts i arbetet”  
  
Citaten visar att det uppfattas vara av värde för cheferna att få reda på medarbetarnas synpunkter 
och åsikter om den rådande arbetssituationen som medarbetarna upplever.   
  
Behovsanalys  
  
“Det är ett viktigt instrument för, man kan samla ihop önskemål och viljor som finns hos 
medarbetarna”  
  
“Man kan använda samtalet till att kartlägga, vad medarbetarna vill ha, om de behöver 
utbildningar, eller annan utveckling”  
  
Citaten tillhörande denna kategori talar om att medarbetarsamtalet kan vara relevant för cheferna att 
få en generell bild av vad deras medarbetare har för önskemål och behov.   
  
 
8.3.2 Syfte ” Feedback”  
  
Det andra viktiga syftet som cheferna uppfattar finns med medarbetarsamtalet kallar vi ”Feedback”. 
Cheferna har genom medarbetarsamtalet möjlighet att dels ge sin syn på medarbetaren genom ”ris 
och ros”, samtidigt som det är ett tillfälle att få samtala om hur man uppfattar varandra som 
personer eller hur man uppfattar varandras arbetsinsatser.    
  
Beröm, kritik, visa uppskattning  
  
“Det är positivt att prata med varandra, man talar om för medarbetaren att man är nöjd med det 
och det, och lite mindre nöjd med något annat”  
  
Det går att läsa i ovanstående citat att det är bra att chefen delger både vad man är tillfreds med och 
vad man tycker varit mindre lyckat hos medarbetaren.   
  
“Man har tillfälle att ge en klapp på axeln, visa uppskattning och säga vad duktig du är”  
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I en annan utsaga går att läsa att man ser medarbetarsamtalet som chans att synliggöra att man 
uppskattar medarbetaren.   
  
Ömsesidigt åsiktsutbyte  
  
“Ett steg är att prata känslor, tala om vad vi tycker om varandra, om det är något vi behöver rätta 
till eller om allt är bra”  
  

”Det är positivt att få chansen att berätta för varandra hur jag upplever vårt samarbete, det är 
positivt att får reda på vad medarbetaren tycker om en, det behöver inte alltid vara positiva saker, 

men det i alla fall bra att få reda på.” 
  
Utsagan belyser att en fas i medarbetarsamtalet är att samtala om tankar och känslor om motparten 
och deras relation.   
  
“Personen får ett tillfälle att utvärdera sig själv, sina prestationer, jag kanske kan ge dem feedback 

och säga att så tycker inte alls att du har gjort som du säger, eller det där tycker jag du gör 
jättebra, du ger inte alls dig en rättvis bedömning” 

 
I citatet framställs medarbetarsamtalet som en möjlighet för medarbetaren att göra en 
självutvärdering där chefen kan ge återkoppling till medarbetaren om dennes syn på sin arbetsinsats.   
  
Sammanfattning chefernas syfte  
  
Vi uppfattar att chefernas två huvudsyften med medarbetarsamtalet är: att de uppfattar att det är 
viktigt att under medarbetarsamtalet bli informerade om medarbetarens situation på företaget, för att 
kunna göra en bedömning av vilka insatser som skulle kunna sättas in för att förbättra situationen på 
företaget, samt som ett tillfälle för chefen att berätta för medarbetaren vad denne har gjort bra och 
vad som skulle kunna förbättras men även en chans för chefen att få ta del av medarbetarens åsikter 
om honom/henne.   
  
  
8.4. Chefernas uppfattningar av målet med medarbetarsamtalet  
  
Vi har valt att pressentera chefernas uppfattningar av målet med medarbetarsamtalet i två stycken 
olika beskrivningskategorier. Dessa två är ”Fyra väggar är inget hem” och ”Stillastående är 
tillbakagång”. Dessa två beskrivningskategorier illustreras i modellen nedan.  
  
  ”Fyra väggar är 

inget hem” 
 

”Stillastående är 
tillbakagång” 
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8.4.1. Mål: ”Fyra väggar är inget hem”  
  
Den allmänna uppfattningen hos de chefer vi intervjuat är att de frågor som diskuteras under 
medarbetarsamtalet framförallt är sådana som har som mål att skapa trivsel på arbetsplatsen. Trivsel 
är, som vi beskrivit innan, även ett mål för medarbetarna med samtalet. Skillnaden är att då 
medarbetarna stannar vid själva trivseln som mål, då det skapar arbetstillfredsställelse, så ser 
cheferna ytterligare en fördel. Nämligen att en personal som trivs och är nöjda i sin tur kan ge en 
grund för hela företagets välstånd. Även själva förutsättningarna för att nå trivsel skiljer sig något. 
Att lära känna varandra och skapa en relation är en gemensam uppfattning för både chefer och 
medarbetare som förutsättning för att skapa trivsel. Men där medarbetarna uppfattar att fördjupning 
av relationen är den andra grundförutsättningen, så uppfattar cheferna istället att konflikt- och 
problemlösning är en viktigare faktor för att skapa trivsel.  
  
Lära känna varandra  
  

”Det [medarbetarsamtalet] är ett sätt att komma varandra närmare. Jag tycker att det viktigt att 
prata lite annat än jobb, lära känna den andra personen, vad man tycker är roligt här i livet, hur 

man har det hemma. Det är en viktig del, för det är så mycket lättare att jobba då. Om man inte får 
till denna relation så påverkar det ju helt klart trivseln, man blir mer på sin vakt omkring varandra, 

så att säga” 
 
I citatet går att läsa att man inte bara bör prata jobb under samtalet. Man bör även försöka att lära 
känna varandra så att man kan trivas i varandras omgivning. I ett annat citat beskrivs uppfattningen 
om att man genom att lära känna varandra skapar en trivsel som är viktig för organisationens 
fortlevande.  
  

”En viktig del av samtalet är ju det här med att lära känna varandra, att förstå varandra, att veta 
vad man är för personer, även privat. Det skapar bra arbetsförhållanden. Jag menar, att ett företag 
som vi bygger mycket av vår existens på att ha medarbetare som tycker att det är tillfredsställande 

att gå till jobbet”. 
 

I citatet nedan beskrivs samma fördelar som de andra två med använda medarbetarsamtalet för att 
skapa relationer, och nämner också det faktum att en personal som trivs är till fördel för hela 
organisationen.   
  
”Det kan kännas viktigt att komma varandra nära, när man jobbar så utspritt som vi gör. Det här 

samtalet kan ju vara till det. Så målet är ju att genom trivsel skapa nöjda medarbetare som i sin tur 
ska ge företaget bättre förutsättningar för att företaget ska gå bättre”. 

 
Konflikt- och problemlösning  
  
”I mitt perspektiv utifrån arbetsgivarrollen så är det viktigt att framföra synpunkter under samtalet 
om man har något problem eller så, så vi är tillfreds med varandra eller hur vi sköter vårt arbete, 

eller framföra åsikter om varandras inställning, eller andra saker som kan vara problem i 
kommunikationen, så man kan lösa detta för att ha kvar den gemytliga stämningen på 

arbetsplatsen” 
  
Utsagan skildrar uppfattningen av att det är viktigt att i samtalet ta upp om man i något 
sammanhang har problem sinsemellan, för att bibehålla den, som personen uttrycker det, gemytliga 
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stämningen.  
  

”Det är viktigt att man helt enkelt förstår varandra för att undvika missförstånd och förebygga 
konflikter. Man kanske har gjort något som den medarbetaren tycker är jättekonstigt och blev 

ledsen över eller besviken på. Då gäller det att ta reda på det under ett medarbetarsamtal, så man 
får möjlighet att förklara och så man kan tänka på det i framtiden så att det inte blir besvikelse igen 

eller så att trivseln försämras”. 
  
För att undvika att man förstår varandra fel, vilket kan leda till konflikter så är uppfattningen enligt 
utsagan att det är viktigt att medarbetaren tar upp saker han/hon har regerat negativ på under 
samtalet, så att man kan undvika detta nästa gång. Detta minskar också risken för en sämre trivsel.    
  
  
8.4.2. Mål: ”Stillastående är tillbakagång”  
   
Det första målet som cheferna uppfattar att medarbetarsamtalet är ett redskap för att uppnå är 
utveckling. Samma mål kunde man också hitta hos medarbetarna. Det finns dock en viss skillnad i 
ur vilket perspektiv medarbetare och chefer ser utveckling som målet med medarbetarsamtalet. Då 
medarbetarna i första hand menar att det är den personliga utvecklingen som är huvudmålet och att 
företagets utveckling kommer i andra hand, så uppfattar de chefer vi intervjuat att det absolut 
viktigaste målet är företagets utveckling, men att man bidra till att nå detta mål genom att, bland 
annat, ha en personal som utvecklas. Två andra viktiga förutsättningar för utveckling uppfattar 
cheferna vara att delge information om företagets riktlinjer för medarbetaren och skapa en 
gemensam syn för den väg som företaget vill gå  
  
Delge information om företagets riktlinjer för medarbetaren  

 
”…sedan pratar vi lite framtid, vart jag tror att vårt jobb håller på att utvecklas till. Jag har ju trots 
allt lite närmare till informationen och kunskapen inom företaget, jag försöker dela med mig av det 

[till medarbetaren].” 
  
Här beskrivs i citatet hur det ses som en del av medarbetarsamtalet att få medarbetaren insatt i 
organisationens framtidsplaner och utveckling.  
  
”[medarbetarsamtalet] handlar om att skapa en förståelse, så att alla medarbetare förstår och tar 

del av att det är så här företagets syn på verksamheten ser ut. Den synen vill jag också att 
medarbetarna ska få. Det är ett övergripande mål [för att nå utveckling]” 

  
I citatet går att läsa att det är viktigt att medarbetaren får en insyn i, och förståelse för, företagets 
skötsel och styrning för att kunna ställa sig bakom idéerna så att de utvecklas i samma riktning.  
  
Skapa gemensam syn  
  

”Alla människor är ju olika, företaget och cheferna tar ju alltid en risk i den nivån de vill att 
företaget ska drivas och skötas. Det finns alltid individer som inte instämmer helt med det. Ägarnas 

syn måste ju stödjas av huvuddelen av medarbetarna [för att företaget ska gå framåt]” 
 

”Ett mål [med medarbetarsamtalet] är att den vägen som företaget ska gå, går ihop med 
medarbetarnas. Att de blir en del av den vägen eller att de förstår att det här företaget är på väg åt 

ett annat håll som inte denne vill” 
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Här påtalas, i utsagorna ovan, vikten av att ägarnas och företagets syn på framtiden ska delas av 
medarbetarna för att företaget ska kunna gå framåt. Genom en gemensam bild och en tilltro till 
sättet som företaget styrs på, ska företaget utvecklas och gå framåt.  
  
 
Medarbetarens utveckling  
  
” det viktiga ämnet är personens utveckling, det kan vara nya arbetsuppgifter eller utbildningar. Vi 
ska lägga fram en plan för den närmsta tiden och ska ha byggt på eller gjort upp mer långsiktiga 

planer för den här personens utveckling inom företaget.” 
  
Enligt utsagan är medarbetarens utveckling ett viktigt ämne att ta upp under medarbetarsamtalet. De 
kan då lägga upp en plan för medarbetarens utveckling inom företaget, både på kort sikt och på lång 
sikt.  
  
”[Med hjälp av medarbetarsamtalet] kan vi ju hitta utvecklingsvägar för medarbetaren. Hitta vad 
han/hon vill göra framöver. Det kan vara att man vill jobba som innan, men oftast så vill man ju 

vidare. Att få den bilden klar är viktigt, för den är inte självklar. Det kan vara att medarbetaren vill 
utveckla sig inom det den redan sysslar med men det kan ju vara nått helt annat, förhoppningsvis 

till nytta för företaget.” 
  

”Syftet det är ju utveckling för personen ifråga, och sedan som jag sa, att man summerar vad 
personen har gjort. Även planera inför framtiden vad de vill göra. De kanske hellre jobbar hos en 

annan kund eller vill gå en projektledarutbildning. Så jag kallar det hellre det för 
utvecklingssamtal, för det är det handlar om [utveckling för personerna och företaget].” 

  
Dessa två utsagor beskriver vikten av medarbetarnas utveckling för att föra företaget framåt. Genom 
medarbetarsamtalet får cheferna en bild av hur framtiden kan läggas upp och hur medarbetarna 
själva vill utvecklas.  
  
  
Sammanfattning chefernas mål  
  
Chefernas två huvudmål med medarbetarsamtalet uppfattar vi vara: Företagets utveckling som man 
genom samtalet ska skapa förutsättningar för att främja, samt att skapa en hög trivsel för personalen 
vilket skall leda till ett högre välstånd för hela organisationen.   
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9. Analys  
  
I detta avsnitt kommer vi att analysera och reflektera över de syften och mål som framkommit 
utifrån medarbetarnas och chefernas uppfattningar. Vi kommer att återkoppla till tidigare forskning 
och teorier kring medarbetarsamtal Vi relaterar också resultatet till företaget och 
företagsbeskrivning på sidan 16.   
  
Av resultatet framkommer fyra syften för medarbetarna med ett medarbetarsamtal. Att ett 
medarbetarsamtal är ett formellt samtal och skiljer sig från ett vanligt samtal är något som vi redan 
visat på i vårt bakgrundskapitel. Ett av syftena för medarbetarna var att få samtalet dokumenterat, 
att det på något sätt fanns på papper, så inte det bara förblev ett vanligt alldagligt samtal utan 
snarare ett bevis på vad som sagts som sedan också kunde användas som underlag i framtida 
medarbetarsamtal. Vad vi uppmärksammat i tidigare teorier kring medarbetarsamtal är att 
dokumentationen i första hand är till för chefen, att det finns en poäng i att föra anteckningar under 
samtalets gång för att få med alla viktiga punkter som uppkommer under samtalet (Mehrens 1998). 
Av vår empiri går dock inte att utläsa att detta skulle vara ett syfte för de chefer vi intervjuat. 
Däremot menar som sagt medarbetarna att det är viktigt att det som tas upp under 
medarbetarsamtalet tas till vara på genom dokumentation. Detta resultat är intressant eftersom det är 
en aspekt av vikten av dokumentation som inte behandlas i den tidigare forskning och de teorier om 
medarbetarsamtal som vi studerat.  
  
Resultatet visar att medarbetarsamtalet också är ett tillfälle för medarbetaren att planera sin framtid i 
företaget med chefen. Att av chefen få reda på vilka förändringar och aktuella händelser som ligger 
i tiden och även få chans att uttrycka hur man själv som medarbetare ser på sin arbetssituation och 
det fortsatta arbetet ses anses vara viktigt. Mehrens (ibid.) talar om att det för medarbetaren är 
viktigt att hålla sig à jour med utvecklingen. Hon talar om att man som medarbetare kan ha olika 
inställning, en del kan uppfatta det som otryggt och påfrestande att ständigt behöva bli påmind om 
förändringar och justeringar i arbetet. Detta medan andra ser det som sporrande att få reda på vilken 
utbildning man behöver. Vad behöver jag för att kunna hantera den nya situationen?  
  
Blickar man tillbaka till företagsbeskrivningen på sidan 20 finner man att företaget i fråga arbetar 
utifrån en värdegrund där man uppmuntrar viljan att utvecklas. Sannolikheten är därför stor, precis 
som resultatet också visar, att man har ett syfte och en vilja på företaget att tillsammans med chefen 
lägga upp en planering för utveckling av medarbetaren under medarbetarsamtalet.   
  
Medarbetarna beskriver i resultatet att samtalet också handlar om att både uttrycka sig  
och om att delge sin åsikt om saker som rör arbetet. Men också om att lyssna och ta till sig av vad 
den andra parten säger, för att skapa en så gemensam bild som möjligt, för att lättare tillsammans 
organisera det fortsatta arbetet. Det finns likheter med det som Ljungström (2001) talar om, att 
genom medarbetarsamtalet kan man närma sig varandra, och chefen kan ta tillvara på det 
engagemang och den vilja som finns hos medarbetaren.   
  
Resultatet visar att det finns ett syfte för medarbetaren att formulera sina tankar i ord om sin 
situation på arbetet och även att tala om för sin chef vad man kan och vilken kompetens man 
besitter. Wall Berséus (1999) talar om att medarbetarsamtalet kan vara ett tillfälle att sälja sig själv. 
Medarbetaren kan framföra vilka framsteg man känner att man gjort under årets gång och vilka 
framtida utsikter man ser i sitt arbete.  
  
Ett ytterligare syfte som framkommer i resultatet baserat på intervjuerna med medarbetarna är att få 
feedback på sitt arbete av chefen. Att man delar med sig av sin uppfattning av sin arbetssituation 
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och arbetsprestation och därefter får respons på den av chefen. Det går i hög grad härleda till vad 
Ljungström (2001) skriver. En nytta med medarbetarsamtalet kan enligt henne vara att chefen kan 
uttrycka sina synpunkter på vilka sidor som kan eller bör utvecklas och förbättras hos medarbetaren 
samtidigt som medarbetaren själv också tydligt uttrycker vilka kvaliteter man själv har och vill 
utnyttja i arbetet.   
  
Gällande medarbetarnas uppfattningar av målet med ett medarbetarsamtal så framkommer det att de 
önskemål och behov som medarbetaren har lagt fram under samtalet också skall realiseras. Man 
förväntar sig att chefen ska vara ett stöd och stå för de insatser som krävs för att ord skall bli 
handling.  Det framkommer också i resultatet att om detta inte sker leder detta till en besvikelse hos 
medarbetaren. Wall Berséus (1999) talar om att chefen bör vara en god förebild för medarbetarna 
och att chefen uppfattas som trovärdig först då det han/hon sagt sätts i aktion. Men att 
medarbetarsamtalet skapar förväntningar och resulterar i besvikelse är något som vi inte 
uppmärksammat i vår tidigare inläsning på området.  
  
Att skapa en relation till sin chef och fördjupa den är också någonting som vi uppfattar som ett mål 
för medarbetarna. I tidigare litteratur har vi omvänt funnit teorier om att det kan vara ett mål för 
chefen att bättre lära känna sin personal för att veta vilken kompetens som finns och vilken 
kompetens som behövs (Ljungström ibid). Dock har vi inte lyckats finna att medarbetaren kan 
uppfatta en vinst i att skapa en relation till sin chef som i slutändan skall leda till en allmänt god 
trivsel på arbetet.   
  
Ljungström (ibid) skriver att enbart trivsel inte är ett ekonomiskt försvarbart mål för verksamheten, 
och att trivseln kan öka om man som medarbetare får möjlighet att med sitt kunnande bidra till 
verksamheten. Det är emellertid tunt med tidigare forskning och teorier om att det kan vara ett mål 
med medarbetarsamtalet att stärka relationerna för att skapa trivsel. Mikkelsen (1998) nämner dock 
att medarbetarsamtalet är en genomgång av det som är av intresse i arbetet och talar om utveckling 
och trivsel. Målet är naturligtvis också utveckling för medarbetaren som framkommer tydligt i 
empirin och som visats i resultatet. Vi uppfattat att medarbetarna i första hand ser till sin personliga 
utveckling, men också att utveckling av hela företaget är ett mål för medarbetaren. På samma sätt 
beskriver Ljungström (ibid) att för medarbetaren är det den personliga situationen och utvecklingen 
som prioriteras. Som vi beskrivit tidigare så har företaget en flexibel organisationsstruktur där man 
inte är låst till samma arbetsuppgifter. Förutom viljan att själv utvecklas kan målet att företaget 
utvecklas vara ytterligare ett argument till att utvecklingen är oerhört viktig för medarbetarna.   
  
Likaså är utveckling ett mål som tydligt framkommer av chefernas uppfattningar av ett 
medarbetarsamtal. Intervjuerna med cheferna visar att det är företagets utveckling som är 
huvudmålet med medarbetarsamtalet. Det är ett användbart forum att samla kunskap om 
medarbetarna och genom en dialog med sina medarbetare skapa en bild hur man ska arbeta för en 
utveckling av den personal som chefen ansvarar för. Det sammanfaller bra med vad Ljungström 
(ibid) skriver. Det är viktigt för chefen att uppmärksamma vilken kunskap och kompetens som finns 
på arbetsplatsen hos medarbetarna och på vilket sätt den bäst kan förvaltas i arbetet.   
  
I resultatet framkommer det andra målet med medarbetarsamtalet för cheferna. Det är att samtalet 
skall bidra till att skapa en allmänt god trivsel och en social arbetsmiljö. Wall Berséus (1999) talar 
om att chefen kan, genom upplevelser som framkommer från medarbetarna, utnyttja informationen 
till åtgärder som har ett hälsofrämjande syfte, för att skapa en trivsam arbetsmiljö. Av vårt resultat 
att döma upplever vi att cheferna inte direkt uttryckt att medarbetarsamtalet är ett underlag för 
personalstrategiska åtgärder. Det som framkommit är att en fördjupad kontakt med sina 
medarbetare kan leda till att sammanhållningen och samarbetet förbättras bland annat genom att 
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man ger medarbetarna ett erkännande och uppmärksammar dem som betydelsefulla individer i 
arbetet. Det har framkommit av intervjuerna att medarbetarsamtalet är ett bra tillfälle att ge beröm 
och visa att man uppskattar medarbetarens arbete samt att det kan vara ett tillfälle för chefen och 
medarbetaren att genom samtalet se varandra på ett nytt sätt.   
  
Resultatet visar också vikten av att erhålla information om medarbetaren och dennes behov, tankar, 
åsikter och upplevelser samt att återge sina tankar och åsikter om medarbetaren. Detta är de syften 
som cheferna uppfattar med ett medarbetarsamtal. Teorier som vi har studerat visar att dessa syften 
är kopplade till målet att utveckla individerna. Ljungström (2001) skriver att chefen har möjlighet 
att ta del av medarbetarens målbild under medarbetarsamtalet. Han/hon kan få vetskap om vad 
medarbetaren vill åstadkomma i sitt arbete detta för att kunna hjälpa personen att vidareutvecklas.   
De syften som cheferna beskriver, det vill säga att få en bild av och göra en behovsanalys av 
medarbetaren är en förutsättning för att uppnå ett centralt mål med medarbetarsamtalet, nämligen 
medarbetarens utveckling. Cheferna beskriver att det kan vara till nytta att tala om för varandra hur 
man upplever varandra i arbetet. Chefen kan få kännedom om hur medarbetarna ser på 
honom/henne. Det finns här kopplingar till tidigare teori. Ljungström (ibid) skriver att chefen kan få 
reda på vilka brister och svagheter medarbetaren uppfattar att han/hon har som chef. Om man är 
lyhörd för sådan information så skapar man bra förutsättningar för att anpassa sitt ledarskap till ett 
sätt som är än mer gynnsamt för verksamheten.   
  
Cheferna har en mer strukturerad bild av medarbetarsamtalet än medarbetarna. Chefernas syften 
med medarbetarsamtalet är tätt kopplade till framtida måluppfyllelse. Syftena i vår undersökning 
kan uppfattas som förutsättningar för att uppnå utveckling och en trivsam arbetsplats som är de mål 
som cheferna beskrivit. Vårt resultat är förenligt med den bild som den tidigare forskningen och 
teorier rörande medarbetarsamtal i hög grad visar.  
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10. Diskussion  
  
I detta diskussionskapitel har vi för avsikt att rikta uppmärksamheten på vilka generella skillnader 
och likheter som framkommit mellan medarbetarnas och chefernas uppfattningar av 
medarbetarsamtalets syfte och mål utifrån det resultat som tidigare presenterats. Vidare ska vi 
också lägga fram en metoddiskussion. Avslutningsvis ger vi förslag på vidare forskning.     
  
I introduktionen talade vi om att konkurrensen på dagens marknad blir allt tuffare för företag och 
organisationer och att medarbetarsamtalet kan vara ett hjälpmedel för att nå mål på en arbetsplats. 
Det framgår av resultatet att ett tydligt mål med medarbetarsamtalet uppfattas vara utveckling för 
såväl medarbetarna som cheferna. Det finns dock skillnader i uppfattningarna om målet utveckling 
mellan parterna. Mer konkret är målet med medarbetarsamtalet för medarbetarna i första hand en 
personlig utveckling. Att man som individ har en vilja att gå framåt, en strävan att lära nytt men 
också för att arbetet som sådant kräver det. På just det företag där vi har genomfört vår 
undersökning, där en övervägande del av verksamheten handlar om konsultuppdrag, så tror vi det 
krävs att man är uppdaterad och aktivt söker det senaste som finns att tillgå på marknaden. För 
medarbetaren kan personlig utveckling också vara ett mål är av den anledningen att man själv som 
individ vill vara attraktiv för företaget, och bli ännu mer betydelsefull samt förstärka sin roll som 
medarbetare. En utveckling för företaget i stort är också ett mål för medarbetarna som vi uppfattar 
det, men det har en enligt de intervjuade medarbetarna, tydlig sekundär betydelse.  
  
Cheferna har också utveckling som ett mål med medarbetarsamtalet, skillnaden är den att cheferna i 
första hand ser vikten av utveckling ur ett företagsperspektiv, där man använder medarbetarsamtalet 
för att kunna utveckla medarbetarna som i sin tur leder till en utveckling för hela företaget. För 
cheferna är det inte ett mål att genom medarbetarsamtalet försöka åstadkomma en personlig 
utveckling utan de ser snarare samtalet som ett forum för att kunna vägleda och underlätta för 
medarbetarna att uppnå utveckling som på så sätt för företaget framåt.   
  
Ett annat mål med medarbetarsamtalet som framkommer tydligt av resultatet för både medarbetarna 
och cheferna är att åstadkomma en god och trivsam arbetsmiljö, där man ska kunna känna 
arbetstillfredsställelse. Även om detta är ett gemensamt mål för både medarbetare och chefer så ser 
vi vissa skillnader i sättet att uppfatta målet. Medarbetarna ser målet på ett mer elementärt plan, där 
man genom att fördjupa relationerna mellan medarbetare och chef trivs bättre, medan cheferna ser 
ett steg längre och har viljan att skapa en allmänt god trivsel och arbetstillfredsställelse på 
arbetsplatsen i stort och ser det som en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett 
förtjänstfullt sätt. Cheferna kan använda medarbetarsamtalet till att stödja medarbetarna om de har 
problem i något avseende eller lösa disharmoni som råder, medan medarbetarna mer tenderar att ha 
en uppfattning av att det är positivt att tala med sin chef, att få en kontakt med denne eller en skapa 
en djupare relation beroende på vilket förhållande man har till sin chef.   
  
Det som vi hittills diskuterat är i princip de likheter som finns mellan medarbetare och chefer som 
förekommit i uppfattningarna av medarbetarsamtalets mål. Vi tycker inte att det är helt ologiskt att 
de har lite olika perspektiv och fokus i de gemensamma målen. Cheferna har en annan roll och en 
annorlunda position på företaget jämfört med medarbetarna, därför ser cheferna nyttan med 
medarbetarsamtal från ett mer övergripande perspektiv, och medarbetarna från ett mer personligt 
perspektiv. Detta uppfattar vi som naturligt.   
  
En intressant aspekt i resultatet är att medarbetarna har förväntningar på medarbetarsamtalet, där 
följden kan bli en besvikelse och frustration om inte dessa förväntningar infrias med hjälp av 
chefen. Vad som diskuteras i medarbetarsamtalet är individuellt men medarbetarna uppfattar det 
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som ett mål, att det som tagits upp i samtalet inte bara förblir tomma ord utan att något konkret 
händer. Detta tycker vi var intressant och känner att det skulle kunna vara en varning, att det kan 
vara en sårbar punkt om det frekvent skulle te sig så att förväntningarna hos en medarbetare inte 
infrias.   
  
För chefens del kan det vara till nytta att veta att medarbetarna har förväntningar på 
medarbetarsamtalet. Det kan vara viktigt att försöka få en så klar bild av vad medarbetaren vill ha ut 
av medarbetarsamtalet för att lättare kunna hjälpa dem att uppfylla de önskemål och förväntningar 
som finns. För medarbetaren kan det också vara angeläget att så tydligt som möjligt framföra sina 
förväntningar till chefen, så att man inte utgår ifrån att det är en självklarhet att chefen ska förstå 
det, samt att inte ha alltför orealistiska förväntningar. Man måste ha i åtanke att även chefen inte är 
mer än människa och de insatser som krävs ska vara möjliga att förverkliga inom ramen för 
verksamheten..    
  
Då vi reflekterar ytterligare kring de syften som framkommit i resultatet så menar vi att det är värt 
att nämna att dessa uppenbart skiljer sig i större utsträckning i uppfattningarna mellan chefer och 
medarbetare än vad målen gör. Medarbetarna kan enskilt ha väldigt olika uppfattningar kring vad 
syftet kan vara med ett medarbetarsamtal. Vad detta beror på är svårt att veta, men intressant att 
spekulera kring. Vi tror delvis det kan bero på att medarbetarna i högre grad än cheferna kan ha en 
individuell syn på vad medarbetarsamtalet har för syfte. Arbetssituationen skiljer sig möjligtvis i 
större utsträckning mellan medarbetarna som kan ha vitt skilda arbetsuppgifter och därför också ha 
olika behov. Av den anledningen kan också syftena skilja mer och vara mer personliga.   
  
Samtliga uppfattade syften hos medarbetarna gynnar på något sätt medarbetaren själv. Samtalet 
fokuseras kring medarbetaren, där det utan att gå ner i detalj handlar om dennes arbetssituation och 
att tillsammans med chefen skapa en gemensam plan för fortsatt utveckling av medarbetaren, 
baserad på framförallt medarbetarens behov.   
  
Medarbetarsamtalet syftar också till att både medarbetarna och cheferna använder det till att delge 
varandra relevant information, men som vi uppfattar det av lite olika skäl. För medarbetaren är det 
viktigt att få möta chefen och tala om vilka upplevelser, tankar, känslor och behov man har rörande 
sitt arbete. Cheferna i sin tur talar inte om sin arbetssituation utan koncentrerar sig också på 
medarbetarens situation. För medarbetaren tycks också chefens synpunkter och åsikter om 
medarbetaren och dennes prestationer vara betydelsefull. Att få information av chefen om den 
rådande situationen för företaget och på vilket sätt man som medarbetare på lämpligast sätt går i 
linje med företagets idéer är också viktigt för medarbetarna i vår undersökning.    
  
Cheferna i vår undersökning verkar ha en mer strategisk syn, där denna är mer förenlig med 
företagets syn och där syftena är flitigare kopplade till mål. Hela tänket kring medarbetarsamtalet är 
mer strukturerat och stegvis planerat hos cheferna som vi uppfattar det utifrån intervjumaterialet. 
Det är rimligt då medarbetarsamtalet är ett åliggande tillhörande chefernas arbetsuppgifter. Syftet 
för cheferna med medarbetarsamtalet är att få information om medarbetarna. Både information om 
de enskilda individernas situation, men också för att skapa sig en bild av medarbetarnas situation 
som grupp. Denna information ska sedan användas som underlag för framtida insatser för den 
enskilde medarbetaren, men även för verksamheten i stort genom att uppmärksamma i vilken 
riktning behoven pekar hos medarbetarna. Chefen kan också i och med medarbetarsamtalet berätta 
hur han tycker att medarbetaren har skött sitt arbete. Chefen kan ge medarbetaren ett positivt 
utlåtande för arbetsinsatsen men även ge synpunkter på korrigeringar. På detta sätt upplever vi att 
syftena som framkommer hos cheferna inte främst är ämnad för dem personligen. Syftena som 
cheferna har med att ge och få information om och av medarbetaren är i stor omfattning centrerad 
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till medarbetarens bästa. Den nytta chefen själv har är att man möjligtvis kan få vetskap om hur 
medarbetarna uppfattar dem i sin roll som chefer.   
  
En överensstämmelse som vi anser finns mellan chef och medarbetare när det kommer till att 
utväxla tankar och åsikter är att det är användbart för att man bättre vet vad man har varandra och 
blir på så sätt mer samspelta så att man går i samma riktning. Avslutningsvis menar vi att vi har 
lyckats besvara de frågeställningar som vi ställde genom att vi ur intervjumaterialet lyckats urskilja 
kategorier.   
  
10.1 Metoddiskussion   
  
I denna avslutande del diskuterar vi kortfattat kring på vilket sätt arbetet med den 
fenomenografiska forskningsmetoden har varit av betydelse för vårt arbete och varför arbetet med 
densamma har varit intressant för oss. Vi tar också upp vilka svårigheter som vi upplever har 
funnits med att arbeta med metoden. Till sist så tar vi upp vilken relevans uppsatsen har oss och 
vad vi tror att den ha för relevans för läsaren, samt förslag till vidare forskning.   
  
Det första och starkaste intrycket är att vi i studiegruppen tycker att det har varit spännande och 
givande att arbeta med fenomenografin som ansats, framförallt därför att den har givit oss en 
tydligare uppfattning av vad skillnaden är mellan en uppfattning om ett fenomen och en uppfattning 
av ett fenomen. Vår förståelse efter att ha arbetat med uppsatsen är att uppfattningar om någonting 
handlar om en allmän åsikt om ett fenomen som man nödvändigtvis inte behöver ha någon 
erfarenhet av, medan uppfattningar av ett fenomen grundar sig på hur en person förstår ett fenomen 
som denne har en tidigare upplevelse av. Något annat som har varit intressant är att de öppna frågor 
som vi utformade för att passa till en fenomenografisk undersökning ofta gav upphov till oväntade 
svar på frågor som vi förväntat oss andra svar på. Detta såg vi först som negativt då vi var rädda at 
vi inte skulle kunna besvara våra frågeställningar på ett bra sätt, men det visade sig senare att 
variationsbredden i svaren gav upphov till intresseväckande kategorier rörande medarbetarnas och 
chefernas syften och mål med medarbetarsamtalet.   
  
När det gäller svårigheter i arbetet med metoden så upplever vi att det framförallt fanns två 
problem. Det första var att empiriska material som de sju intervjuerna gav oss är relativt litet för att 
användas till en fenomenografisk undersökning. Detta gjorde att vi ibland upplevde svårigheter att 
finna tillräckligt talande citat till de underkategorier som vi skapat. Fler intervjuer hade sannolikt 
underlättat för oss i arbetet med att hitta relevanta citat. Vi tycker ändå att de citat som till slut 
valdes ut för att vara med i det slutgiltiga resultatet ger läsaren en god bild av underkategoriernas 
innebörd.   
  
Det andra problemet handlar om vår förförståelse. Inför intervjuerna så läste vi noggrant in oss på 
teorier om medarbetarsamtalet funktion, syfte, mål och så vidare för att genom detta kunna ställa till 
exempel relevanta följdfrågor i våra intervjuer som skulle höja kvaliteten på de samma. Det 
negativa med den grundliga inläsningen var att vi upplevde att den skapade svårigheten för oss att 
undvika tolkningar av vår empiri då den skulle bearbetas och kategoriseras. Vi menar att vi inte kan 
vara säkra på att vissa kategorier har skapats eller att vissa citat har placerats under en viss kategori 
utifrån en omedveten tolkning från vår sida på grund av vår förförståelse. Vi har dock utifrån vår 
bästa förmåga försökt att vara så objektiva och så distanserade som möjligt från vår förförståelse 
vid bearbetningen av empirin.  
  
Vad har då uppsatsen för relevans för oss och för läsaren? Arbetet med uppsatsen har, som vi nämnt 
ovan, givit oss en tydligare uppfattning av skillnaden på människors uppfattningar om, och deras 
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uppfattningar av någonting. Vi uppfattar att detta kan vara av relevans för oss då vi i fortsättningen 
bättre kan förstå diskussioner runt begreppet uppfattningar, samt även på ett bättre sätt samtala med 
andra människor kring samma begrepp. Vi har även genom att arbeta med denna metod insett att en 
undersökning inte alltid inte behöver ha som huvudsyfte att lösa ett problem, eller att skapa nya 
teorier om någonting. En undersöknings huvudsakliga syfte kan istället i grunden vara att, i likhet 
med denna, ta reda på personers uppfattningar av någonting. Detta tror vi kan ha relevans för oss i 
vårt framtida arbete inom personalområdet, där vi förhoppningsvis får tillfälle att utföra 
undersökningar bland personalen. Vi kan efter arbetet med denna uppsats se värdet i sig att på 
arbetsplatsen utföra undersökningar för att helt enkelt ta reda på hur personalen mår och hur de 
uppfattar sin situation på arbetsplatsen, utan att för den skull nödvändigtvis använda denna 
information för att skapa specifika åtgärder.   
  
När det gäller relevansen för läsaren så har vi med tanke på nivån på denna uppsats, och det 
begränsade tidsutrymmet, inga förväntningar på att det resultat vi nått i vår undersökning kommer 
att skapa några nya teorier inom ämnet. Vi tror dock att uppsatsen kan ge läsaren nya perspektiv på 
vad syftena och målen med medarbetarsamtalet kan vara för medarbetare och chefer, och att det 
företag på vilket vi utfört undersökningen i någon grad kan ha nytta av uppsatsen i deras arbete med 
medarbetarsamtalet. Vi hoppas även att vår uppsats kan ge läsaren, i likhet med vad den givit oss, 
en klarare uppfattning om skillnaden mellan uppfattningar om och uppfattningar av ett fenomen och 
att denna uppfattning ger dem samma fördelar som vi tror att den kan ge oss i framtiden.   
  
10.2 Vidare forskning  
  
Då vi i vår teori tar upp och beskriver begreppet medarbetarsamtal ingående hade det varit 
intressant att gå ännu djupare in i begreppet medarbetarsamtal, för att se vilka betydelser som det, 
av intervjupersoner, tillskrivs. Detta skulle innebära att vi i frågeställningarna och resultatet inte 
endast begränsar oss till medarbetarsamtalets mål och syfte, utan att vi fortsätter diskussionen kring 
begreppet ur andra utgångspunkter genom hela undersökningen.   
  
I och med att vi i vår undersökning analyserar och diskuterar kring ett ämne som handlar om samtal 
vore det också intressant att undersöka hur personer uppfattar sig själva och sin egen roll i själva 
samtalet. Hur de talar till varandra och hur det sätt man väljer att utrycka sig påverkar uppfattningen 
av samtalet och uppfattningen av de personer som deltar.   
  
Maktperspektivet skulle också vara intressant att ha i åtanke vid vidare forskning på området. Att 
det råder en obalans i maktförhållandet mellan chef och medarbetare på en arbetsplats borde också 
ha sin inverkan i medarbetarsamtalet. Det skulle vara ett intressant tillägg att undersöka 
uppfattningar av denna asymmetri mellan parterna och hur den uppfattas påverka själva dialogen i 
ett medarbetarsamtal.   
  
Vi tycker slutligen att det vore intressant att utföra en större undersökning där vi till exempel 
undersöker fler företag i olika branscher för att kunna göra jämförelser och finna skillnader i 
uppfattningarna mellan företagen och dra slutsatser om vad dessa skillnader skulle kunna bero på, 
till exempel utifrån karaktären på de olika företagen.  
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Bilagor  
  
Bilaga 1: Intervjuguide  
  
1. Namn?  
  
2. Vad arbetar du med?  
  
3. Hur länge har du arbetat?  
  
4. Hur många medarbetarsamtal har du deltagit i under din yrkeskarriär?  
  
5. Hur ofta har du medarbetarsamtal?  
  
6. Kan du berätta hur ett medarbetarsamtal går till?  
  
7. Vad har du för uppfattningar av ett medarbetarsamtal?  
  
8. Vad har du för uppfattningar av syftet med ett medarbetarsamtal?  
  
9. Vad har du för uppfattning om målet med ett medarbetarsamtal?  
  
10. Har du något mer du känner att du vill tillägga?  
  
11. Har något varit oklart?  
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