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ABSTRACT 
 
Pierre Thorell  
 
Det korrigerande samtalet – en samtal för tillfällig förbättring eller varaktig förändring?  
 
Titeln på engelska: The correcting discussion  
 
    Antal sidor 54 
 
At the workplace, different types of discussions take place, where employers meet members 
of staff. Some of these discussions take the form of an employer correcting a member of staff; 
that is the employer wanting the member of staff to change his/her behaviour. 
 
The correcting discussion has a very important role within labour legislation as it is often this 
measure that the employer takes to bring about change. If this does not happen then more 
severe disciplinary measures like a warning or giving notice will be necessary. 
 
This paper is about the employer's role in the corrective discussion. How an employer can 
work with the corrective discussion but also what effects can be experienced due to the 
discussion.  
 
To understand how an employer experiences the corrective discussion, 98 employers within a 
municipality have received a web questionnaire via the computer program Esmaker. Of these 
employers 68 answered the questions, which is a response of barely 70%. Three employers 
has been interwiewed to acquire a greater understanding of the corrective discussion. 
 
The background of the paper takes up the situation of the current labour legislation for local 
government employers within Sweden's municipalities and county councils (Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL). The stady draws up theories on leadership, learning, 
collaboration, communication and teaching. 
 
The result of the study shows that employers within the municipality in question generally 
work structured with the corrective discussions, they carry out.  They attach great importance 
to being well prepared and that co-workers understand the discussion clearly and that the 
message is clear. They want to create a dialogue with the co-workers and a change. The 
employers are prepared to contribute and help co-workers to achieve this. However, the effect 
of the corrective discussion is varies, only approximately 25% of them lead to a permanent 
change. 
 
Sökord: Korrigerande samtal, arbetsrätt, kommunikation, lärande, medarbetare 
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1.  Inledning 
Bakgrunden till denna uppsats är att jag sedan 2008 arbetar med personalfrågor. I detta arbete 
ingår att stödja och utbilda chefer i individärenden av disciplinär art. Det har för mig blivit allt 
tydligare att många av de allvarligare problemen såsom dåligt bemötande av kunder och 
bristande hygien hade kunnat undvikas om att chefen i ett tidigt skede hade samtalat med sin 
medarbetare om att det beteende som föreligger inte är acceptabelt. Det kan också krävas efter 
ett eller flera korrigerande samtal innan chef och medarbetare kommunicerar med varandra på 
ett sådant sätt att medarbetaren har insett och accepterat att det är nödvändigt med ett 
förändrat beteende, för att det inte ska bli arbetsrättsliga konsekvenser. 
 
Genom min egen erfarenhet har jag fått kunskap om att cheferna inom den kommun jag 
arbetar i inte heller arbetar på samma sätt med korrigerande samtal. Detta leder till att 
medarbetarna inte har samma förutsättningar inom ramen för sitt arbete hos arbetsgivaren.   
 
De fackliga organisationerna lyfter ofta fram vikten av samtalet mellan chef och medarbetare i 
ett förebyggande syfte, för att inte medarbetaren ska bli föremål för en eventuell skriftlig 
varning. 
 
För att detta samtal ska bli så lyckosamt att medarbetaren förändrar sitt beteende, måste chef 
och medarbetare samtala på ett sådant sätt att chefen och medarbetaren når varandra och det 
sker ett lärande eller en inledning på ett lärande. Det är viktigt att man är tydlig med om vad 
det handlar om och hur man behöver förändra sig och varför. Det ingår i chefens ansvar att i 
ett sådant samtal erbjuda stöd till förändring och att motivera medarbetaren till förändring.   
 
Det är med denna insikt som mitt intresse för det korrigerande samtalet och dess kvalitet 
väcktes, och därför söka kunskap om hur det korrigerande samtalet sker idag och hur 
effekterna av detta blir, utifrån ett arbetsgivarperspektiv.       
 
Att genomföra korrigerande samtal som chef i kommunal verksamhet är något som blir allt 
vanligare av flera skäl. Kraven på personalens bemötande mot kunderna samt toleransen mot 
brott mot ordningsregler har minskat. Möjligheterna att anmäla missförhållanden är något 
som har utvecklats de senaste åren genom Lex Sarah (Socialtjänstlagen) och man kan numera 
anmäla skolan till Skolinspektionen (www.skolinspektionen.se/anmälningar) om man är 
missnöjd. Detta tvingar kommunerna att agera oftare mot medarbetare som inte håller sig till 
reglerna i verksamheten. Något som i grunden är positivt men ställer krav på chefen.  
 
Det korrigerande samtalet (Ekstam, 2011, s 111 ff.) är ett samtal mellan medarbetaren och 
dess chef, där chefen har synpunkter på det beteende som medarbetaren har på arbetsplatsen 
och som inte är acceptabelt enligt anställningsavtalet. Genom att skriva på anställningsavtalet 
förbinder man sig att följa arbetsplatsens ordningsregler (Frick, 2010, s 70ff). Ett korrigerande 
samtal är ett samtal som har till syfte att förändra en medarbetares beteende så att det ligger i 
linje med de krav och regler som finns på arbetsplatsen. Det är viktigt att skilja på det 
korrigerande samtalet från andra samtal som finns på arbetsplatsen såsom utvecklingssamtal, 
lönesamtal eller omvårdande samtal (Ekstam, 2011).   
 
Att genomföra ett korrigerande samtal är svårt. Det finns mycket skrivet kring olika typer av 
svåra samtal men jag har inte funnit någon forskning om det korrigerande samtalet i den form 
som denna uppsats behandlar. Det är dock något som troligtvis alla chefer minst någon gång 
behöver genomföra.  
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Skulle det visa sig att det korrigerande samtalet inte räcker till så kan det leda till att 
arbetsgivaren väljer att varna medarbetaren. Inom en kommun finns det endast en möjlighet 
till disciplinär påföljd. Det är en skriftlig varning (AB, 2010, s 12-13). En varning kan man bli 
tilldelad om man gjort fel eller varit försumlig. Den skriftliga varningen har sin grund i det 
kollektivavtal som finns mellan parterna på den kommunala arbetsmarknaden (Kommentarer 
till allmänna bestämmelser, 2010, s 26-27). För att det ska räknas som fel eller försumligt 
måste medarbetaren ha brustit mot regler för hur arbetet ska utföras, ordningen på 
arbetsplatsen eller på annat sätt brutit mot sina skyldigheter i anställningsavtalet. 
 
Om en medarbetare som redan har blivit tilldelad en skriftig varning för en försummelse och 
upprepar denna så kan det vara saklig grund för uppsägning av medarbetaren. En medarbetare 
kan bli uppsagd av två olika anledningar. Båda dessa orsaker ska vara sakligt grundade. Den 
första anledningen är arbetsbrist och den andra anledningen är personliga skäl gemensamt för 
de båda är att det ska finnas saklig grund (Lag 1982:80).   
 
Att arbetsbrist är saklig grund för uppsägning framgår av förarbetena till såväl 1974 och 1982 
års lag om anställningsskydd. Denna slutsats vilar på att företagsledningen har i princip 
ensamrätt att bestämma över nedskärningar i verksamhet, omorganisation och förändringar av 
inriktning (Andersson, Edström & Zanderin, 2011, s 101), men också på att arbetsgivaren 
beslutar sig för att inte längre anslå medel kan leda till arbetsbrist (Sveriges kommuner och 
landsting, 2011, s 70).    
 
Uppsägning på grund av medarbetarens personliga förhållanden handlar om skäl som är 
förknippade med arbetstagen personligen, och orsakar en brist i hur arbetstagaren fullgör sitt 
anställningsavtal (Andersson, Edström & Zanderin, 2011, s 1119). Kravet på saklig grund 
förutsätter en brist i prestationsutbytet. Det kan vara att medarbetaren inte utför sitt arbete på 
ett förväntat sätt, dvs inte är yrkesskicklig, har olovlig frånvaro, sena ankomster, 
samarbetsproblem eller missköter sig på annat sätt (Andersson, Edström & Zanderin, 2011, s 
111). Det är ofta så att problemen är upprepade och att arbetsgivaren har reagerat genom att 
varna eller på annat sätt givit medarbetaren möjlighet till bättring (Sveriges kommuner och 
landsting, 2011, s 70).    
 
Med tanke på att man faktiskt kan bli uppsagd från sin anställning om man inte sköter sig på 
sitt arbete är det av yttersta vikt att det korrigerande samtalet håller en god kvalitet och att 
chef och medarbetare kan arbeta tillsammans för en förändring.  
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2. Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka på vilket sätt som en viss kommuns chefer arbetar med 
korrigerande samtal samt vilken effekt dessa får utifrån chefens upplevelse.  
 
2.1 Problemformulering  
De problemformuleringar som uppsatsen behandlar är följande: 

- Hur gör chefen för att medarbetaren ska ha förutsättningar för att förändra sitt 
beteende eller förhållningssätt? 

- Kan ett korrigerande samtal, förändra medarbetarnas beteende enligt chefens 
bedömning? 

- Vilken effekt har det korrigerande samtalen på kort och lång sikt? 
 
2.2 Disposition av arbetet  
Denna uppsats disponeras som följer för att kunna nå syftet. Då arbetsrätten reglerar 
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, så inleds uppsatsen med en genomgång av 
aktuella lagar och avtal som kan är relevanta för denna studie. Därefter presenteras teoretiska 
utgångspunkter som kommer att användas i diskussionen av resultatet. Det är om ledarskapet, 
medarbetarskap, läraren och kommunikation. För att kunna genomföra en undersökning så 
behöver man en metod och den redovisas i det femte kapitlet för att sedan gå vidare in på 
resultatet i kapitel sex och slutligen så diskuteras resultatet det sjunde kapitlet i syfte att svara 
på ställda frågor.   
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
3.1 Ledarskap 
Chefskapet eller ledarskapet är en av de grundläggande delarna som det korrigerande samtalet 
bygger på. I detta avsnitt beskriver jag en del grundläggande förutsättningar för detta.  
 
3.1.1 Chef eller ledare 
Chef eller ledare är två begrepp som är flitigt använda på den svenska arbetsmarknaden, men 
frågan är vad är skillnaden, eller finns det någon? 
 
3.1.1.1 Chef respektive ledare 
I västvärlden görs normalt ingen skillnad på begreppen chef eller ledare, respektive chefskap 
eller ledarskap. Det normala ordet är leader eller leadership (Granberg, 2011, s 578-579). I 
Sverige så gör vi däremot skillnad. Här är traditionen att man är chef på formella grunder 
genom att vara utsedd att leda en organisation. Begreppet ledare kom in på den svenska 
arbetsmarknaden så sent som på 1980-talet. Tanken var att en ledare mer skulle stödja 
medarbetarna och jobba med deras engagemang.  
 
Ledarskapsforskaren Arvonen (1989, s 149) har gjort följande sammanfattning av 
skillnaderna mellan chef och ledare:  
 
Tabell 1 Chefen respektive ledaren 
Chefen Ledaren  
Makt baseras på fullmakt från arbetsgivaren Makt baseras på egna personliga egenskaper 
Riktar sin energi mot struktur och system Riktar sin energi mot mål,  människor och 

processer  
Kommunicerar via formella vägar 
(tjänstevägen) 

Kommunicerar direkt och personligt  

Innehållet i kommunikationen är objektivt  Använder signaler och symboler  
Skapar harmoni i de sociala relationerna  Skapar dynamik och även konflikter  
Utvecklar kontroll och system Utvecklar kontroll via social gemenskap  
Mindre synlig för de anställda Är ett synligt och aktivt identifikationsobjekt  
Litar på fakta och objektiv kunskap  Föredrar mjuk information, förståelse och 

helhet 
Undviker känslomässigt engagemang Engagerar sig med känslor  
Agerar kortsiktigt  Agerar långsiktigt  
     
3.1.1.2 Chefskap  
Chefskapet representerar en formell position i en organisatorisk hierarki. Chefen är beroende 
av denna struktur för att befästa sin position. Denna position tilldelas uppifrån från en styrelse 
eller en högre chef (Maltén, 2000, s 13). I ramen för chefskapet ingår vissa befogenheter som 
ledningen har tilldelat chefen. Det ingår också förväntningar från ledningen på specifika 
resultat. Chefskapet bygger på formell auktoritet som ger makt och befogenheter att tillgripa 
sanktioner eller belöningar. I chefskapet ingår optimeringsansvar för verksamheten, 
resursfördelning, förhandling, medling samt representation utåt mot allmänhet, myndigheter 
och andra organisationer.  
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Granberg (2011, s 579-580) definierar chefskapet som: 
”Chef är en formell funktion. Man utses till chef av organisationens ledning och har till 
uppgift att uppnå de mål och uppgifter som ledningen tilldelar en. Till sin hjälp har chefen 
dels resurser (medarbetare, pengar, lokaler, maskiner m.m.), dels befogenheter att fatta en 
viss typ av beslut. Till chefskapet är också knutet skyldighet – och i vissa fall ansvar – att leva 
upp till krav enligt arbetsmiljölagen, jämställdhetslagen m.fl. lagar. Också organisationen 
ställer krav på sina chefer att leva upp till policyer, t.ex. chefspolicy och kvalitetspolicy”.   
 
3.1.1.3 Ledarskap 
Northouse (Wolvén, 2000, s 252) har granskat de flesta definitioner av ledarskap. De allra 
flesta av dessa innehåller följande fyra element, process, inflytande/påverkan, gruppkontext 
och måluppfyllelse. Northouse väljer själv att tala om ledarskap som ”en process genom 
vilken en individ påverkar en grupp av individer för att uppnå ett gemensamt mål”. Denna 
definition syftar på processen inte handlar om personliga egenskaper utan på interaktionen 
mellan ledaren och de som blir ledda. Påverkan syftar på ledarskapets riktiga kärna, 
inflytandet över andra. Ledarskapet förekommer i grupper som kan vara alltifrån mycket små 
till stora.  
 
Ledarskapet syftar till förmå gruppen att rikta sina ansträngningar mot gemensamma uppgifter 
eller mål. Ledarskapet har starka kopplingar till någon form av organisering. Alla 
organisationer har någon form av ledarskap (Wolvén, 2000, s 252). Ledarskapet sanktioneras 
underifrån genom det förtroende som följarna/medarbetarna ger ledaren. Genom att följa 
ledaren så bekräftar de att ledaren gör sig till tolk för dem. Man ser ledaren som den naturliga 
personen att följa. Ledarskapet bygger på personens auktoritet (Malten, 2000, s 14).   
 
Ledarskap kan man närma sig utefter tre olika perspektiv enligt Granström (2011, s 579).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 Tre olika perspektiv på ledarskap  
 
Fokus på personligheten innebär att stor vikt läggs på att beskriva önskvärda egenskaper hos 
ledare och i rekrytering av sådana använda urvalsinstrument som en sådan fyllig bild som 
möjligt av personligheten. Fokus på beteendet innebär att stor vikt läggs på hur ledaren 
uppträder i organisationen. Slutligen så är det fokus på grupprocesser, vilket innebär att 
ledarskapet ses som en interaktion mellan ledaren och gruppen.   
 

Ledarskap 

 

Fokus på beteende 

Fokus på grupp-
processer  

Fokus på 
personligheten  
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3.1.2  Människan och ledarskapet  
Inom ledarskapsforskningen förs sedan länge en diskussion kring hur ledaren ser på 
människan och att det påverkar den ledarstil som vi väljer. Genom åren har det presenterats en 
rad teorier. Här presenteras ett urval av de mest betydelsefulla. 
 
3.1.2.1 Scientific Management (taylorism) 
Fredrik Taylor (Wolvén, 2000, s 36-38) var en amerikansk industriorganisatör och ingenjör 
som verkade i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Under den tid som han verkade så 
höll många stora industriföretag på att bildas av de tidigare många små. De nya 
företagsledningarna hade svårighet med hur man skulle organisera verksamheten för att 
medarbetarna och ledningen skulle sträva mot samma mål. Taylors idéer ska ses som ett 
försök att lösa dessa problem.  
 
Taylor (ibid) ansåg att medarbetarna och ledningen var ömsesidigt beroende av varandra i sin 
uppgift att nå högsta möjliga välstånd. Av denna anledning var han förvånad över varför man 
hade svårt att enas och att verksamheten var ineffektiv många gånger. Han ansåg att dessa 
problem hade följande tre anledningar. Arbetarna var rädda för att bli arbetslösa vid 
effektiviseringar. Den bristfälliga ledningen av företagen gjorde att arbetarna slöt sig samman 
mot ledningen. Ineffektiva regler för hur arbetet skall utföras gör att det går åt onödiga 
resurser.  
 
Taylor (ibid) förordade en arbetsledning som bygger på följande principer: 

1. Standardisering av arbetsredskap och arbetsuppgifter  
2. Arbetsdelning mellan företagsledning och arbetare 
3. Rationellt urval av de skickligaste arbetarna  
4. Arbetslön som motsvarar prestationen  

 
3.1.2.2  Maslows behovshierarki  
Den amerikanska psykologen Maslow (Maltén, 2000, s 27 ff.) har utvecklat en hierarkisk 
behovsmodell för att rangordna de mänskliga behoven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 Maslows behovshierarki   
 
Maslow (ibid) hävdar att dess behovsgrupper bygger på varandra. Brister det i någon form av 
behov så blir det svårare att nå nivån ovanför. I arbetslivet är det viktigt att tänka på att det är 
viktigt att uppfylla dessa behov för att medarbetarna ska kunna utvecklas och prestera väl på 
arbetet. Ju mer kvalificerat ett arbete är ju större krav är det på att man befinner sig på den 
högre delen av modellen.    
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3.1.2.3 Teori X och Y 
McGregor (Bolman & Deal, 1997, s 130-131) menade att många chefer har ett antal 
antaganden om sina medarbetare som han kallade ”teori X”. Dessa går ut på att medarbetarna 
är passiva, lata, har inga ambitioner, föredrar att få order, bli ledda och är motståndare mot 
förändring. En chef måste använda sig av tvång, hård kontroll, hot och bestraffningar enligt 
den hårda versionen av denna teori. Denna version leder efterhand till minskad produktion 
och konflikter. I den mjuka versionen så måste en chef försöka uppfylla samtligas behov och 
undvika konflikter. En vanlig följd av detta blir då en ytligt liggande harmoni men under ytan 
ligger konflikter. Båda dessa versioner blir självuppfyllande.  
 
”Teori Y” (ibid) som McGregor argumenterade för utgår från Maslows behovshierarki. Där är 
ledningens första uppgift att se till att organisationen är sådan att medarbetarnas 
grundläggande behov kan bli uppfyllda genom de belöningar som organisationen ger. Om inte 
medarbetaren blir tillfredställd på arbetet så finns det inga andra vägar att gå än att lita på teori 
X och yttre kontroll. Omvänt, om man utgår från teori Y:s principer om egenkontroll och 
medansvar, om man anpassar organisationens krav efter de anställdas intressen så tar de 
ansvar och utvecklar verksamheten.  
 
3.1.2.4 Det kulturella synsättet   
I början av 1980-talet började man fundera över nya idéer på hur man ska kunna få de 
anställdas motiverade och därigenom öka produktiviteten. Bakgrunden till detta kan hänföras 
till fyra olika faktorer. Den första är steget in i tjänstesamhället. Den andra är den ökande 
konflikten mellan administratörer och professionella. För det tredje sker allt snabbare och mer 
komplexa förändringar på marknaden. Slutligen så behövde man möta den japanska 
utmaningen (Wolven, 2000, s 60).  
 
Det som kännetecknar tjänstesamhället och informationssamhället är att det är kunskap och 
information om strategiska resurser som är det viktiga och att massmedia spelar en allt större 
roll (ibid, s 61-62). De varor och tjänster som produceras tenderar till att bli allt mer komplexa 
och mindre standardiserade än tidigare. Detta ställer stora krav på att organisation är flexibel 
och kan förändra sig efter marknaden. Detta gör att det krävs samordning och integration 
mellan olika personer och enheter inom organisationen. Kulturen i organisationen blir då det 
centrala och sammanhållande i organisationen. Det är kulturen som ska binda ihop och 
sammanlänka organisationen och dess medarbetare. Med kultur menar man den gemensamma 
värdegrund som organisationen vilar på.     
 
3.1.3 Ledarstilar  
Chefens ledarstil har stor betydelse på hur medarbetarna presterar och trivs på arbetet. Många 
olika studier har visat att en relationsinriktad ledarstil har större framgång i längden än en stil 
som är uppgiftsorienterad (Bolman & Deal, 1997, s 178-179).  
 
3.1.3.1 Auktoritär, demokratisk eller laissez-faire  
Forskarna Lewin och Lippit (Maltén, 2000, s 62-63) utvecklade en endimensionell modell 
som bygger på att man väljer stil för sitt ledarskap. Antingen väljer man den ena ledarstilen 
eller den andra. Dessa tre ledarstilar benämnde forskarna som: 

1. auktoritärt ledarskap  
2. demokratiskt ledarskap  
3. Laissez-faire eller låt-gå-mässigt ledarskap 
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Det auktoritära ledarskapet kännetecknas av att ledaren styr sin grupp med järnhand, tar själv 
alla initiativ, fattar alla beslut rådgör sällan med sin grupp och håller en klar distans till den. 
Den demokratiska ledaren låter gruppens medlemmar ta aktiv del av planeringen och 
genomförandet och fattar beslut, tillsammans med dem. Låt-gå ledaren uppträder passivt, ger 
råd och upplysningar endast i undantagsfall och då ledaren blir tillfrågad, är tillbakadragen 
och håller sig utanför gruppen.  
 
3.1.3.2 Utvecklande ledarskap   
Det utvecklande ledarskapet är en modell som utvecklades av Larsson och Kallenberg (2006, 
s 45-47). Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av:  
Ett föredömligt handlande som bygger på en värdegrund med människan i centrum, moral, 
etik och att man kan gilla läget. Ledaren ska kunna vara en god förebild för sina medarbetare. 
En ledare tar ansvar för organisationens uppgifter. Det utvecklande ledarskapet karakteriseras 
av en ledare som ger stöd och feedback. Slutligen är en utvecklande ledare en person som är 
inspirerande och motiverande. Ledaren uppmuntrar delaktighet och kreativitet hos sina 
medarbetare.  
 
3.1.4 Ledarskap och makt  
I detta avsnitt kommer begreppet makt i förhållande till ledarskap och chefskap att beröras.  
 
3.1.4.1 Vad är makt? 
Makt är något som har funnits i olika former sedan människans födelse, dock har den 
uppfattats och utövats på olika sätt. Makt i allmänhet brukar definieras som, en förmåga att 
påverka, få människor att bete sig på ett visst sätt, övervinna motstånd, vara med att 
bestämma, få viktiga saker att ske och förverkliga idéer och mål (Maltén, 2000, s 40).  
 
Angelöw och Jonsson (Maltén, 2010, s 41) definierar begreppet makt som: ”En eller flera 
personers möjligheter att kunna påverka sina livsvillkor efter egna mål, behov och intressen i 
en viss given samhällsstruktur, trots att andra motsätter sig det”. Engströms (2005, s 25) 
definition är ”kapaciteten hos båda parter att medvetet påverka varandra”. Sjovold (2008, s 
213) använder definitionen ”Makt är förmågan att dra fördel av andra trots deras motstånd”.    
 
3.1.4.2 Maktens drivkrafter   
Vilka drivkrafter ligger bakom människans intresse att utöva makt? McClelland (Maltén, 
2000, s 41) har hittat tre tänkbara alternativ. Den första är prestationer, en önskan att göra 
något bättre eller mer effektivt än andra. Den andra är makt, en önskan att kontrollera och 
påverka andra. Den tredje är samhörighet, en önskan att etablera och upprätthålla nära 
förbindelser med andra. Angelöw och Jonsson gör gällande att makten har en rad 
kännetecken. Den har en vilja att påverka; söker en relation till andra människor, kommer 
därvid lätt i konflikt med andra, och har sin begränsning i den position vederbörande har i 
organisationsstrukturen. 
 
3.1.4.3 Maktens grundvalar  
En chef har olika redskap att använda i samspelet med den personal som han/hon leder. Dessa 
redskap ska ses som en påverkans potential som en chef använder sig av. Denna potential ska 
inte ses som att det nödvändigtvis blir den effekt som chefen har tänkt sig. Det är beroende av 
hur medarbetaren reagerar på de olika redskapen (Maltén, 2000, s 44-45). French och Raven 
(Sjovold, 2008, s 219) har specificerat fem olika grundvalar för makt och Sjovold (2008, s 
220) har tillfört ytterligare två. Dessa är:  
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- Expert- eller informationsmakt, personen förväntas besitta en kunskap som är central 
för lösningen av en uppgift eller för att säkra överlevnaden. Det är klokt att lyda.  

- Referensmakt, personen framstår som ett ideal som andra önskar identifiera sig med 
och/eller som det är viktigt att få ett erkännande från.  

- Belöningsmakt, personen förfogar över resurser som är attraktiva för andra, som lyder 
för att få del av dessa förmåner. Legitimerad makt, personen har en position och status 
med stöd i gruppens normer och värden. Man lyder honom till följd av den legitimitet 
som ges av alla som accepterar dessa normer.  

- Tvångsmakt, personen förfogar över medel för att bestraffa bristande konformitet. Det 
gör att andra lyder för att slippa obehag.  

- Relationsmakt, personen har tillgång till mäktiga ”vänner” som indirekt ger honom 
makt och inflytande.  

- Konspirationsmakt, personen har en mycket väl utvecklad förmåga att avläsa och 
förstå dynamiken i sociala situationer och att identifiera andra människors sårbara 
punkter. Han utövar makt genom att utnyttja denna förmåga på ett subtilt sätt för att 
skapa osäkerhet i relationerna mellan människor och så tvivel på personers 
trovärdighet.     

 
3.1.4.4 Maktens former  
Enligt sociologen Etzioni (Maltén, 2000, s 42) finns det tre olika former av makt. 
Tvångsmässig makt är styrning med hjälp av fysiska medel såsom våld, vapen eller hot. 
Denna makt har numera bara staten genom fängelse eller tvångsomhändertagande. Nyttomakt 
är styrning med hjälp av materiella ting. Det kan vara mat, pengar, högre lön eller befordran. 
Detta är något som förekommer flitigt i vårt samhälle. Slutligen är det normativ makt. Det är 
styrning med hjälp av symboliska medel. Med detta menas gillande, uppskattning eller 
tillgivenhet. Detta spelar på medarbetarnas känslomässiga engagemang och moral.  
 
På samma tema har maktforskaren Galbraith (Maltén, 2000, s 42-43) funderat och kommit 
fram till tre olika slutsatser som han kallar för maktens verktyg. Den tvingande makten är 
staten som använder sig av i form av värnplikt, skola, fängelser och lagar. Vidare finns det en 
kompensatorisk makt. Där makten bygger på morot och piska modellen. Slutligen beskriver 
han den betingade makten. Genom denna makt arbetar ledaren med att förändra tankemönster, 
övertygelser och handlingssätt hos den beroende parten, medarbetaren.  
 
3.2  Medarbetarskap och medarbetare 
I detta avsnitt beskrivs begreppet medarbetarskap och hur begreppet har utvecklats över tid.  
 
3.2.1 Medarbetarskapets och medarbetar begreppets utveckling 
Begreppet medarbetarskap har funnits i det svenska språket under en lång tid. Man har funnit 
begreppet i koppling till journalistik och kyrkans verksamhet innan det har utvecklats vidare 
inom arbetslivet (Kilhammar, 2011, s 21).  
 
Medarbetarskap och medarbetare har som begrepp varit aktuella sedan 1950-talet. Dessa två 
begrepp har getts skilda innebörder beroende på vem som har använt dem. Debatten har dock 
sin grund i strävan efter medbestämmande och industriell demokrati (Kilhammar, 2011, s 21-
22). Vid decennieskiftet 1950-1960 så aktualiserades det av LO med bakgrund av ett 
försvagat dualistiskt konfliktperspektiv inom rörelsen mellan fack och arbetsgivaren. Detta till 
förmån för samförstånd mellan parterna. LO menade att inflytande och medbestämmande 
skulle stärka företagen. Det var inte bara lönefrågorna som var intressanta för facken utan 
också arbetstrivsel och sociala frågor i koppling till arbetet. Det handlade om att utöva 
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inflytande från de fackliga organisationerna genom ett medarbetarskap. De liberala lyfte fram 
begreppet medarbetarskap i debatten om företagsdemokrati. Det betonades att 
företagsdemokrati innebär att de anställda ska ha inflytande i egenskap av medarbetare.  
 
Arbetsgivarna var först kritiska till medarbetarbegreppet, eftersom det kunde ses som ett sätt 
för de anställda att flytta fram sina positioner mot arbetsgivarna, dock tänkte arbetsgivarna 
under 1970-talet om. Trenden gick bort från centrala förhandlingar till facklig aktivitet ute på 
företagen. Detta var också något som lyftets fram i de arbetsrättsliga lagar som kom under 
denna tidsperiod. Arbetsgivarna valde istället att söka samverkan med de fackliga 
organisationerna. Ett av syftena med detta var att knyta de anställda närmare företagen så att 
medarbetarna kunde identifiera sig med sin arbetsplats. Denna strategi var ett sätt att bryta 
upp ett starkt arbetstagarkollektiv. Förändringar skulle ske på de lokala arbetsplatserna, där 
medarbetarna skulle få större möjlighet att påverka dem. Chefskapet skulle bli mer 
demokratiskt. Det betonades också att lönen inte var den enda motivationsfaktorn utan det 
handlar också om utvecklingsmöjligheter, helhetssyn och medverkan vid beslut. 
Arbetsgivarparten ansåg att de strikta gränser som fanns mellan arbetare och tjänstemän 
skulle lösas upp (Kilhammar, 2011, s 23).        
 
Under 1990-talet har tre trender i koppling till medarbetarskapet visat sig. Det handlar om 
ökat fokus på produktivitetsfrågorna. Organisationerna arbetar med att öka delegationen av 
ansvar till medarbetarna och införa grupporganisationer. Slutligen är trenden att vi går mot 
organisationer som har lösare strukturer och är anpassade för oavbruten förändring och att 
varje medarbetare ska ha kundfokus. Utmärkande för dessa trender är att ingen av dem har en 
medarbetarroll som är definierad av medarbetarna själva (Tengblad, 2003, s 87). 
Medarbetarbegreppet har delats i två delar. Antingen är det ett begrepp för att jobba med 
effektivisering och kvalitet eller så har man ett postmodernt synsätt, där det handlar om att 
omvärlden förändras och medarbetarna behöver beredskap för det (Kilhammar, 2011, s 24). 
Medarbetarskap är en utvecklingsstrategi (Kinlaw, 1995, s 14) som företag måste använda sig 
av för att hävda sig i konkurrensen på den internationella marknaden och överleva.  
 
3.2.2 Begreppen medarbetarskap och medarbetare 
Begreppen medarbetare och medarbetarskap har ett nära samröre med varandra. Medarbetare 
kan härröras till personer och medarbetarskap kan ses som ett fenomen av mer generell och 
avpersonifierad karaktär (Kilhammar, 2011, s 26).  
 
I sökandet av tidigare forskning kring begreppen visar det sig att det inte är speciellt många 
forskare som intresserat sig för området. Nedan presenteras dock några tillgängliga 
definitioner av begreppen.  
 
Hällsten och Tengblad (2009, s 10) definierar medarbetarskap som följer:  
”Med medarbetarskap avses hur medarbetare hanterar relationen till sin arbetsgivare och till 
det egna arbetet”.   
 
Även om medarbetarskap kan tolkas på många olika sätt kan ändå en kärna utkristalliseras 
(Kilhammar, 2011, s 13) bestående av att medarbetarskap berör medarbetarens identitet, 
förhållningssätt och beteende i arbetet och på arbetsplatsen.  
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3.3 Lärande  
I detta kapitel kommer lärandet diskuteras och hur det sker för vuxna.  
 
3.3.1 Lärande för vuxna 
Den moderna människan är en aktiv individ med många bollar i luften. Vi förväntas arbeta, gå 
i skolan, ha ett socialt umgänge, resa och ha flera fritidsintressen. I nästan allt det som vi gör 
som människor sker det ett lärande oavsett om det är medvetet eller inte. Att lära sig är att 
leva. Det är en ständig resa genom livet där kunskaper som vi har ständigt utvecklas och 
förändras. Lärandet sker i den kontext som hon befinner sig. Detta gäller för alla människor. 
Men barn lär sig på ett annat sätt, då man inte kan tänka abstrakt innan 12 års ålder. 
Ungdomar och barn saknar också erfarenhet att förhålla sig till, vilket påverkar hur lärandet 
sker (Granberg, 2011, s 340, 346).  
 
Lärandet kan beskrivas som en process enligt Ellström (Granberg, 2011, s 340): 

- som kan vara avsiktligt planerad och medveten, men som också kan vara omedveten 
för individen 

- vars resultat kan vara positiva i form av en breddad eller fördjupad kompetens, men 
som även kan innebära negativa följder i form av till exempel passivisering, 
underordning eller minskad kompetens    

 
Två olika definitioner av lärande är: 
 
Kolb menar enligt Granberg (2009, s 72) att: 
”Lärande är den process där kunskap utvecklas genom erfarenhet omvandlas”  
 
Ellström (2002, s 67):  
”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar hos en individ som ett resultat av 
individens samspel med sin omgivning” 
 
Granberg (2011, s 340) anser att vuxna lär sig genom sin egen drivkraft att förstå världen. De 
lär sig genom att ändra sitt sätt att tänka och att det är alltid en själv som lär sig inte någon 
annan. När vuxna lär sig så behöver man tänka på att de utgår från det som de redan och 
vidareutvecklar det.   
 
Att förstå omvärlden är människans starkaste drivkraft. Detta kan man tydligast se hos små 
barn som hela tiden undersöker sin omvärld. Det är svårare att se det hos vuxna då det till 
stora delar handlar om tankeprocesser. Det handlingsteoretiska perspektivet anknyter till 
systemtänkandet. Det innebär att människans ses som en del av ett öppet system. Där den del 
som människan utgör hela tiden kommunicerar med andra delar av systemet. Människan 
påverkas och påverkar systemet. Det är en fortlöpande process som aldrig avstannar. Kommer 
någon del i systemet i obalans så behöver det ske en åtgärd så att balansen återfås. Denna 
obalans kan handla om att en individ upplever att det saknas kunskap. Genom att inhämta 
denna kunskap så återställs systemet. Individen tar in information genom sina sinnen, 
perceptionsprocessen. Enligt Gibson (ibid, s 341) är perceptionsprocessen en aktiv process 
som syftar till att människan ska ha relevant information från sin omgivning. Vilken 
information som är relevant beror på erfarenhet, personlighet, den aktuella situationen och 
värderingar. Detta synsätt handlar inte bara om att individen och situationen är relaterade till 
varandra utan individen är också en del av situationen. Detta borde då innebära att grunden 
för lärande i arbete borde utgå från den förståelse som medarbetaren har för sitt arbete och 
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vad som behöver utvecklas i förståelsen av detta i syfte att klara sitt arbete bättre (Sandberg & 
Targama, 2007, s 77-78).    
 
För att lära sig något behöver man ändra sitt sätt att tänka (Granberg, 2011, s 341-342) En 
tankeprocess handlar alltid om något. Det är genom tankeprocesser som människan skapar sig 
en bild av omvärlden. Grunden i dessa tankeprocesser är de tankestrukturer, kognitiva 
scheman, som styr människans handlande. Dessa tankestrukturer utgör människans 
uppfattning om omvärlden och personens plats i den.  
 
Perris (Granberg, 2011, s 342) sammanfattar det på följande sätt: 
 
”Med en kognitiv struktur (eller ett schema) menas en av de mest allmänna och varaktiga 
sidorna av en människas kognitiva organisation. Kognitiva strukturer, kognitiva ”händelser” 
(dvs. tankar, bildföreställningar, dagdrömmar) och kognitiva ”processer” (dvs. bedömningar 
av situationer, uppmärksamhet, abstraktion med mera) bildar tillsammans det övergripande 
begreppet ”kognition””  
 
Piagets adaptiva system (Granberg & Ohlsson, 2009, s 23-25) är ett sätt att förstå hur ny 
kunskap utvecklas hos människan. Systemet består av två processer, assimilation och 
ackommodation. Med hjälp dessa anpassar sig människan till förändrade förhållanden och 
förstår sin omvärld. Assimilationen innebär att människan tar in informationen från 
omgivningen och anpassar den till vad den redan vet. Det sker ingen utveckling av ny 
kunskap. Den befintliga kunskapen förstärks och förankras i denna process. I 
ackommodations processen däremot förändrar människan efter kontextens villkor. Det som 
hon redan vet måste anpassas till det nya. Det gör hon genom att förändra sitt sätt att tänka. 
Ny kunskap utvecklas.  
 
Något som är avgörande för lärande är att det är individen som måste lära sig själv. En 
handledares viktigaste roll är att stimulera och underlätta lärandet för individen. Det gör 
handledaren genom en genomtänkt didaktik, där utgångspunkten är människans tidigare 
erfarenheter. Ansvaret för lärandet är gemensamt men den studerande måste själv ta ansvar 
för vad hon vill lära sig och handledare tar ansvar för att underlätta detta lärande och göra det 
meningsfullt och stimulerande (Granberg, 2011, s 344-345).  
 
Varje individ bygger själv sin kunskap om hur världen fungerar (Granberg, 2011, s 345). När 
människan tar till sig information från den omgivning som hon befinner sig i är det viktigt att 
utgå från det som hon redan vet. Det handlar om de erfarenheter som jag redan har samlat på 
mig och det nya utvecklar detta. Det sker ett lärande.    
 
En aspekt på lärande handlar också om idén om det livslånga lärandet. Att vi som människor 
lär genom hela livet och att samhället behöver organiseras därefter. Det handlar om att det ska 
finnas möjlighet att lära även som vuxen. Att kunna lära om i olika forum såsom universitet, 
folkhögskolor, på arbetet eller på fritiden. I detta är det viktigt att ta vara på de erfarenheter 
som vuxna redan har och organisera utbildningen därefter (Boud & Garrick, 2003, s 47 ff & 
Ellström, Gustavsson & Larsson, 2010, s 29 ff). 
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3.3.2 Kompetensutveckling  
Kompetensutveckling har blivit allt viktigare för både företag och universitet under de senaste 
årtiondena (Boud & Garrick, 2003, s 1 ff). Det handlar inte längre om att utveckla ett fåtal 
specialister utan att utveckla hela organisationen. Att inte utveckla organisationen innebär att 
man avvecklar sig själv. Det är få platser i en organisation som en medarbetare kan klara sig 
utan kompetensutveckling. Det blir också allt vanligare att medarbetare inte bara 
kompetensutvecklar sig inom sitt yrke utan vidgar sin kompetens för att klara andra delar 
inom organisationen.  
 
Begreppet kompetensutveckling är ett sammansatt ord som består av orden: kompetens och 
utveckling (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011, s 75 ff). Kompetens är ett ord som 
vi vanligtvis förknippar med en person som utför arbetsuppgifter inom ramen för sitt yrke. 
Kompetens är således något som vi behöver för att klara en eller flera arbetsuppgifter. Kärnan 
i ordet kompetens är kunskap enligt Söderström (ibid) men det är ett föränderligt och villkorat 
begrepp vilket impliceras i definitioner som relaterar kompetens till exempelvis uppgifter. 
Utvecklingsbegreppet står för framsteg eller förbättring. Att någon utvecklas borde då per 
definition betyda att något positivt. En definition på kompetensutveckling är hämtad från 
Ellström (ibid):  
 
”en sammanfattande beteckning för de olika åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet 
av kompetens på en verksamhets interna marknad (hos enskilda anställda, grupper av 
anställda eller hela personalgruppen”.   
 
När man lär sig något i arbetslivet, har man redan en mer eller mindre välutvecklad förståelse 
av arbetet och det sammanhang där det hör hemma. Det nya man lär sig tolkas, sorteras och 
görs begripligt inom ramen för den förståelse man har inom ramen för sitt arbete. Detta 
innebär att det nya man lär sig ger en fördjupning och det man redan kan förstärks. Genom att 
nya kunskaper tillförs och tolkas, befästs förståelsen (Sandberg & Targama, 2007, s 109). 
Men nya kunskaper kan också vara omöjliga att tolka inom ramen för den existerande 
förståelsen. Då försöker vi i de flesta fall göra oss av med denna kunskap. Om någon 
presenterar idéer som faller utanför vår förståelse så har vi en benägenhet att anse dem som 
felaktiga. Dock är lärande som förändrar vår förståelse den som verkligen är genomgripande.  
 
Effekterna av kompetensutveckling kan beskrivas som många (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidsson, 2011, s 97-98). Det kan handla om rent ekonomiska vinster för organisationen 
men det kan också vara andra vinster såsom högre kvalité. Som exempel på dessa vinster av 
kompetensutveckling kan nämnas nytt handlag eller bättre fingerfärdighet, ny förmåga att lösa 
problem, engagemang för uppgifter eller nya värderingar, ökat självförtroende eller ändrad 
självuppfattning eller ökad samarbets- ledarskaps och kommunikationsförmåga. Dock är det 
viktigt att notera att alla kompetensutvecklingsinsatser inte leder till önskat resultat.  
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3.3.3 Lärandets verktyg 
 
Single loop och double loop är ett sätt att de på lärandet hos människan. Single loop innebär 
att människan gör saker enligt Argyris, samlar på sig erfarenhet men man tar inte tillvara på 
denna erfarenhet av en viss situation (Granberg, 2009, s 219-220).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 Single loop-lärande (Granberg, 2011, s 347) 

 
Drar man slutsatser av handlandet och den erfarenhet som detta handlande har gett sker det 
som Argyris kallar ett double loop-lärande, man har ändrat ”huvudprogrammet” (Granberg, 
2009, s 220).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4 Single loop-lärande och Double loop-lärande (Argyris, 1993, s 50) 
 
Argyris (1993, s 49-52) menar att upptäckten av att man gör på ett felaktigt sätt är bara första 
steget i ett lärande. Ytterligare steg måste till för att förändringen av det felaktiga handlandet 
ska bli varaktigt. Det finns två sätt att korrigera ett felaktigt beteende. Det första sättet är att 
ändra beteende. Det kräver ett single loop-lärande. Det andra sättet är att ändra i det djupare 
”huvudprogrammet”. Det som gör att människan handlar på ett visst sätt. 
”Huvudprogrammet” är den strategi som hjärnan har valt för att man ska nå ett visst  
önskat resultat i en viss situation. För att ända ”huvudprogrammet” så krävs ett double loop-
lärande. Om ”huvudprogrammet” inte ändras så misslyckas korrigeringen eller så blir den inte 
beständig.  
 
I double loop-lärandet är reflektionen central. Det är genom reflektion över sitt handlande och 
sina erfarenheter som individen kan utveckla sina kognitiva strukturer eller utveckla nya. Det 
är viktigt att skilja på enbart erfarenhet och lära genom erfarenhet. Det är genom reflektion 
som vi drar slutsatser av våra erfarenheter (Granberg, 2011, s 350).  

 
Handlingsstrategier Konsekvenser 

 
”Huvudprogram” Handlingsstrategier Konsekvenser 

Single loop lärande 
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3.3.4 Motstånd mot förändring  
Förändring är något som är vanligt förekommande i vårt samhälle. Som medarbetare behöver 
vi under en yrkeskarriär förändra oss för att följa med i utvecklingen eller byta arbetssätt. 
Detta kan för vissa individer vara svårt. Vissa människor bjuder hårt motstånd inför 
förändringen. Man betraktar det som något nödvändigt ont (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & 
Davidsson, 2011, s 157).  
 
På den individuella nivån kan det handla om rent yrkesmässiga orsaker. Medarbetaren och 
arbetsgivaren är kanske inte eniga i att det behövs en förändring. Det kan bli en diskussion om 
förändringen verkligen leder till den önskade effekten (Jacobsen, 2005, s 195-196). Denna 
oenighet kan vara källa till motstånd. Förändring kan också leda till att medarbetaren måste 
göra något nytt eller på ett annorlunda sätt vilket leder till att psykologiska 
försvarsmekanismer aktiveras när någon försöker förändra dem. Dessa försvarsmekanismer är 
en naturlig reaktion vid en förändring och leder till motstånd. 
 
Motstånd mot förändring kan också handla om rädsla. Att man är rädd för det nya och 
okända. Man är rädd för att inte klara det nya, att man inte räcker till eller man kan vara orolig 
för sitt arbete. Denna rädsla kan leda fram till stress som gör att det blir svårt att lära nytt och 
förändra sig. Genom att göra motstånd mot förändringen så minskar stressnivån (Jacobsen, 
2005, s 196-198). Som medarbetare vill man helt enkelt inte lämna sin trygghetszon för där 
vet man hur arbetet ska utföras (Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011, s 158).  
 
Ångest är något som kan vara en orsak till motstånd till förändring. Denna ångest uppstår vid 
förändring för att medarbetaren känner att arbetet kommer kräva mer av en som person under 
en period. Man behöver lära nytt och förändra det gamla sättet att arbeta på. Som medarbetare 
behöver man investera i ny kunskap vilket kostar energi (Jacobsen, 2005, s 198-199).  
 
3.4 Kommunikation 
Kommunikation är viktigt på alla arbetsplatser. Det är också kommunikationen mellan chef 
och medarbetare som är en viktig framgångsfaktor i ett bra korrigerande samtal.  
 
3.4.1 Kommunikation mellan människor  
Ordet kommunikation förklaras enligt Svenska Akademins ordlista med överföring av 
information. Skillnaden mellan kommunikation och information kan ses som att information 
är enkelriktad och kommunikation är dubbelriktad mellan människor (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012, s 31). Kommunikation som begrepp härstammar från latinets ord 
communicare vilket betyder att något ska bli gemensamt. Det innebär att vi både meddelar oss 
och delar med oss av något, upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Språk och 
kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor. Att vi kan mötas och skapa 
något gemensamt  innebär att vi har kompetens att hantera vårt språk både psykologiskt och 
socialt (Nilsson & Waldemarson, 2011, s 11).  
 
Kommunikation kan uppfattas att det är en sändare och en mottagare (Nilsson & 
Waldemarson, 2011, s 12). När sändaren är färdig så tolkar och reflekterar mottagaren 
budskapet innan man byter man roller med varandra. Men så är inte fallet. Man är både 
sändare och mottagare samtidigt. Under samtalet skickas en mängd olika signaler ut även om 
man inte talar. Kommunikation innebär information, påverkan, tanke, känsla och bekräftelse. 
Genom kommunikationen visar vi hur vi upplever och reagerar på den person som vi pratar 
med. Genom detta kan man se kommunikation som en process där två eller fler personer 
skickar budskap till varandra och där visar hur de påverkar varandra, uppfattar varandra, 
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uppfattas sig själva och situationen, samt vilket innehåll de lägger in i sina budskap. Detta 
budskap ska förhoppningsvis under samtalet uppfattas på samma sätt för att man ska förstå 
varandra.   
 
Det finns många modeller för att beskriva kommunikationsprocessen. De tidiga modellerna 
tankarna byggde på elementen sändare, meddelande, kanal och mottagare (Heide, Johansson 
& Simonsson, 2012, s 32-33). Hovland (Nilsson & Waldemarson, 2011, s 25-26) menar att 
kommunikationsprocessen bygger på vem säger vad, i vilket medium, till vem och med vilken 
effekt? (sändare, budskap, mottagare och effekt). Modellen kan ses som en checklista över att 
vi har fått med de viktigaste faktorerna när vi reflekterar över vårt sätt att kommunicera.  
 
En annan modell som beskriver ett vanligt sätt att kommunicera på är Hammarmodellen 
(Nilsson & Waldemarson, 2011, s 22). Den innebär att kommunikation är bara en fråga om att 
tala tillräckligt högt eller att man upprepar budskapet många gånger. Att vägen in till 
medvetandet är öppen och att allt sker med automatik. Detta sätt att kommunicera är vanligt i 
nära relationer såsom med sin partner eller med barn.  
 
Haney (Nilsson & Waldemarson, 2011, s 26-27) hävdar att människor överlag tror att mening 
och innebörd är något som ryms i orden. Något som han kallar för container-felslutet. Vilket 
han då tänker är att orden är som en container som transporteras från en person till en annan, 
utan att innehållet förändras. Men hade det varit så skulle vi aldrig feltolka det som andra 
människor säger. Vi både missuppfattar och missuppfattas. Det innebär att något annat också 
påverkar det budskap som sändaren ger. Haney menar att både sändarens och mottagarens 
medvetande påverkar de tolkningar som vi gör att ord och beteende. Denna modell rymmer 
också faktorer som kanal, brus och filter. Där kanalen avser den väg som budskapet tar såsom 
telefon, mail eller ett samtal. Bruset utgörs av allt det som kan förvanska informationen som 
lämnas sändaren. Slutligen är filtret de förväntningar, förutfattade meningar och kulturella 
skillnader som vi alla bär på.      
Den icke verbala kommunikationen är en viktig del av en människas kommunikation (Nilsson 
& Waldemarson, 2011, s 65). Tankar, känslor och upplevelser avspeglas i de kroppsliga 
uttryck som förmedlas tillsammans med talat språk. På samma sätt som vi genom språket kan 
dela våra känslor kan vi göra det genom gester och miner. Många forskare hävdar att den icke 
verbala kommunikationen svarar för 80 procent av vår kommunikation (Dimbleby & Burton, 
2006, s 133).  
 
Icke verbal kommunikation handlar inte bara om kropp och rörelse utan också det mänskliga 
talets andning, betoningar och pauser. Hur vi skapar närhet eller avstånd till andra människor 
genom vårt sätt att vara? Smak, lukt, färger och former samt kroppsliga utsmyckningar i form 
av kläder, frisyr, sminkning och tatueringar är också en del av detta. Det handlar om vår 
självbild (Nilsson & Waldemarson, 2011, s 65-66).    
 
Att leda handlar till stora delar om att kommunicera. Det finns undersökningar som visar att 
80 procent av en chefs arbetstid går åt till kommunikation. De allra flesta av traditionella 
chefsuppgifter går ut på att kommunicera såsom fatta beslut, motivera, ge feedback och 
samordna. Kommunikation har alltid varit en viktig del av ledarskapet men i vår tid är det 
ännu viktigare och svårare (Heide, Johansson & Simonsson, 2012, s 97 ff). Chefens 
kommunikativa uppdrag handlar idag mindre om att förmedla information utan mer om att 
sålla, förklara och förädla information samt skapa dialoger. En modern chef behöver skapa 
samtal kring värderingar, synsätt, idéer och hur det ska vara på vår arbetsplats. Det är viktigt 
att komma ihåg att en grupp består av individer och dessa individer har sina egna sätt att 
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kommunicera verbalt och icke verbalt på. Varje individs sätt att förhålla sig på måste anpassas 
till de andra gruppmedlemmarnas för att en grupp ska kunna fungera (Dimbleby & Burton, 
2006, s 263).  
 
3.4.2 Arbetsplatsens samtal 
Ett samtal kan ta sig många olika uttryck. De kan genomföras i många olika situationer och ha 
väldigt varierande syfte. Det kan handla om att människor talar med varandra på ett 
vänskapligt sätt, undervisning, ordergivning, debatt, klagomål, gräl, intervjuer, 
sammanträden, förhandling eller diskussion. Skillnaderna mellan dessa samtal är hur rollerna 
är fördelade mellan de samtalande (Nilsson & Waldermarson, 2011, s 99). Man kan beskriva 
ett samtal som en process som består av ett antal faser som startar med hälsning och 
inledning, efter det behandlas en rad ämnen för att avslutas med ett avsked. I vanliga fall är 
gränserna mellan dessa olika faser vaga men ju mer formellt samtalet är desto tydligare är 
dessa gränser.   
 
I det vardagliga livet skiljer vi på privata och professionella samtal (Damgaard & Norrelykke, 
2000, s 25). Dessa är till vissa delar väldigt lika men skiljer sig så till vida att det 
professionella samtalet är ett verktyg för att uppnå ett specifikt mål, ge stöd, hantera problem, 
skapa delaktighet, fördela ansvar, utvärdera, tillrättavisa eller förmedla obehaglig information 
(Nilsson & Waldermarson, 2011, s 100-101). Utifrån en formell roll som chef ställs det krav 
på att man genomför ett strukturerat samtal med de människor man ansvarar för. Samtalen 
kan ses som en skala med stöd på ena kanten, ett utvecklingssamtal på mitten och en 
bedömning eller tillrättavisning i den andra kanten. Det är viktigt att det finns ett tydligt mål 
för samtalet och hur man vill genomföra det.  
 
På våra arbetsplatser finns det regler som man som anställd måste följa. Dessa regler bygger 
på den anställning som man som medarbetare har accepterat. Dessa regler handlar om 
arbetstider, prestation, bemötande, samarbete och ordningsregler m.m. (Ekstam, 2011, s 111 
ff och Nilsson & Waldermarson, 2011, s 105-107). Som chef är det viktigt att man tar tag i 
medarbetare som inte håller sig till de ramar som finns för verksamheten. Som chef uppfattas 
man inte som mer kompetent om man väntar. Dessa samtal ska genomföras med god struktur 
och de kräver förberedelser för att blir bra. När väl samtalet genomförs måste det vara tydligt i 
vad som brister och att det krävs en förändring. Det är också viktigt att chefen följer upp att 
det verkligen har skett en förändring.  
 
De allra flesta människor lyssnar mer än de talar. Det viktigaste för en god kommunikation är 
konsten att lyssna (Nilsson & Waldermarson, 2011, s 85). Färdigheten att lyssna är av mycket 
stor betydelse för alla som har med människor att göra. Den aktiva processen att lyssna kräver 
energi och uppmärksamhet. Lyssnandet förknippas ibland med passivitet men det är en aktiv 
handling som kan vara tidsbesparande om vi vet vad som har sagts och missförstånd kan 
undvikas (Damgaard & Norrelykke, 2000, s 33). Att lyssna kräver koncentration, tålamod, 
inlevelseförmåga, nyfikenhet och lust. Det handlar om ett villkorslöst lyssnande, om en 
förmåga att kunna krypa in i någon annars kläder. Att verkligen visa den andre personen sitt 
intresse, att verkligen vilja lyssna på vad den har att säga (Ekstam, 2011, s 43). Själva 
lyssnandet är en socialprocess där vi som lyssnare måste bekräfta den som vi lyssnar på, 
planera vårt eget tal och reflektera över situationen för att inte hamna i svårigheter (Nilsson & 
Waldermarson, 2011, s 86-87).     
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 3.4.3 Coaching  
Coaching är ett populärt begrepp som använt i vitt skilda sammanhang. Det kan vara inom 
idrotten, på arbetet eller inom olika former av arbetsmarknadsprojekt. Många tänker på idrott 
när man hör ordet andra kanske på att vara en samtalspartner eller bollplank. Man skulle 
kunna beskriva coaching som en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och 
personligt ledarskap (Berg, 2012, s 7).  
 
Det finns flera orsaker till varför coaching har blivit populärt (Berg, 2012, s 13-14). För att 
man som individ ska kunna utveckla sitt liv till att vara något som är positivt, resultatfullt och 
innehållsrikt behöver man hjälp av andra. Denna hjälp kan bestå av någon som ifrågasätter 
och ger stöd på ett effektivt sätt. Denna person behöver också kunna hjälpa till med den 
lärprocess som krävs. En central uppgift är att ge personen goda erfarenheter av att klara av 
uppgifter så att denne vill fortsätta att utvecklas. Coaching är en hjälparroll som erbjuder tre 
olika sorters hjälp: a) en modell av vad som är själva innehållet när det gäller människors 
utveckling; b) en metod för att genomföra processen och c) en precisering av vem som har 
ansvaret för att lyckas.  
 
Kärnan i coaching (Berg, 2012, s 14) 

a) att utveckla människor 
b) en metod för att genomföra processen 
c) en precisering av vem som har ansvaret för att lyckas  

 
Definitionen av coaching är varierande beroende på sammanhang (Stober & Grant, 2006, s 2-
3). Dock handlar det inte om att lära ut utan mer om att frigöra individens inneboende 
förmåga att lyckas. Att maximera personens förmåga att prestera. Att hjälpa personer att 
hjälpa sig själva. Hudson uttrycker sig så här, ”a coach helps a client see opitions for 
becoming a more effective human being”.  
 
Bergs (2012, s 15) definition lyder:  
”Att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och 
lära, samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga personliga mål och/eller 
organisationsmässiga mål. 
 
Coaching är en lärmetod (Berg, 2012, s 15-17 och Stober & Grant, 2006, s 3-4, 77) där den 
som coachar hjälper sin klient genom att ställa frågor, ge alternativa förslag, ge feedback, att 
utveckla sina talanger och förverkliga sina mål. En coach ska uppmana sin klient att utforska 
sina mentala kartor.   
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Rent praktiskt kan man sammanfatta själva coachandet enligt följande modell:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5 Fem frågor inom coaching (Berg, 2012, s 20) 
 
Det som utmärker coaching (Berg, 2012, s 19-21) som metod är att ställa de rätta frågorna. 
Den enklaste metoden är att ställa dessa fem frågor. Coaching utgår vanligtvis från den 
konkreta situationen som individen befinner sig i, samt hur individen tolkar och uppfattar 
situationen. Samtidigt har individen också egna önskemål och mål som den vill förverkliga. 
Mot bakgrund av gapet mellan nu-situationen och önskad situation väljer individen strategi 
och tillvägagångssätt, implementerar dessa, utvärderar resultatet och lär sig av sina 
handlingar. När en individ försöker förändras kommer den att möta motstånd, antingen av 
omgivningen eller inom sig själv. Coachen bidrar under processen med sina frågor, alternativ 
och sin feedback. Coachning fokuserar på lösnings- och framtidfrågor och lägger mindre vikt 
vid problem och det som har hänt tidigare.  
 

 

Vad vill du i framtiden? 
Klargöra önskad situation 
 

Vilka motkrafter möter du? 
Identifiera hinder 

Var befinner du dig idag? 
Peka på nu-situationen 

Varför uppnå önskad 
situation? 
Uppnå det fullkomliga livet 

Hur nå önskad situation? 
Använd verktygslådan 
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3.5   Slutsatser av den teoretiska genomgången  
För att kunna uppnå denna uppsats syfte så krävs det ett antal teoretiska utgångspunkter. Av 
dessa kan man dra följande slutsatser. Det är viktigt på vilket sätt som den som leder 
verksamheten ser på sitt chefskap. Är man bara chef eller vill man också vara en ledare 
(Carlsson & Nilsson, 1999, s 13). Detta i sin tur påverkar på vilket sätt man ser på de 
människor man är chef över men också den ledarstil som chefen väljer. Detta påverkar hur 
chefen ser på sina medarbetare - är de bara maskiner på arbetsplatsen eller tänkande varelser? 
 
I relationen mellan medarbetare och chef finns det ett maktförhållande (Maltén, 2010, s 40-
41). Chefen kan faktiskt bestämma över medarbetaren på arbetsplatsen, men också påverka 
medarbetarens situation utanför arbetet genom exempelvis att medarbetaren blir arbetslös. 
Begreppet medarbetare är också intressant i detta sammanhang genom att det syftar till att 
knyta medarbetaren närmre arbetsplatsen och göra så att medarbetaren bidrar till högre kvalité 
(Kilhammar, 2011, s 23). Men bidrar det också till att det krävs mindre korrigeringar?  
 
För att kunna människor ska kunna förändras så måste själva ”huvudprogrammet” förändras. 
Detta är en stor utmaning och det är endast människan själv som kan förändra sig. För att 
kunna förändra sig så behöver det ske en reflektion över det man faktiskt har gjort (Granberg, 
2009, s 220-221, 2011, s 350). I detta sammanhang måste man också komma inse att 
människan har ett motstånd mot förändringar och den måste överbryggas (Jacobsen, 2005, s 
195-196). Utan att motståndet övervinns så sker det ingen förändring.  
 
Förändringen har sin början i samtalet mellan chef och medarbetare. Där kvalitén i det 
samtalet som avgör hur framgångsrikt som samtalet ur arbetsgivarens hänseende det blir. 
Väljer chefen att genom Hammarmodellen (Nilsson & Waldemarson, 2011, s 22), försöka slå 
in sitt budskap eller att enligt Haney (ibid, 26-27) försöka få en kommunikation där båda 
parter deltar på samma villkor? Ett samtal av korrigerande karaktär måste alltid vara 
professionellt och inte privat (Damgaard & Norrelykke, 2000, s 25). Med tydligt syfte och 
innehåll. Chefen måste vara medveten om att människan kan känna ett motstånd mot de 
förändringar som förväntas.  
 
I medarbetarens förändringsprocess så är det troligt att det går åt någon form av stöd av 
chefen eller någon annan eller både och. Det kan vara i form av coachning. Att coacha någon 
handlar om att hjälpa människor att utvecklas, genomföra utvecklingsprocessen och att 
tydliggöra vem som har ansvaret för att det man vill uppnå ska lyckas (Berg, 2012, s 14).   
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4.   Metod  
Den metod som man väljer för sin undersökning har till uppgift att på bästa sätt kunna svara 
upp mot den problemformulering och det syfte som man har för sin undersökning. Därför är 
det av största vikt att man vid detta val tar hänsyn till alla de faktorer som berör en metod. 
Min metod skulle hjälpa mig att svara på vilket sätt chefer i en viss kommun genomför det 
korrigerande samtalet och vilken effekt som cheferna upplever av samtalet.  
 
När jag planerade min undersökning valde jag främst mellan två olika metoder. Det var 
enkäten och intervjun. Båda dessa metoder kan anses som lämpliga för att genomföra min 
studie.  
 
Observation (Bryman, 2011, s 377 ff.) skulle kunna vara en ytterligare en tänkbar metod för 
att samla in fakta till undersökningen. Dock så valdes denna bort då den är etiskt svår att 
använda i detta sammanhang. Det är högst troligt att min medverkan hade påverkat 
genomförandet av samtalet både hur chefen hade genomfört samtalet men också hur 
medarbetaren hade mött upp chefen.   
 
Enkäten har många fördelar genom att man kan nå ett stort antal respondenter, då det inte tar 
så lång tid för den som håller i själva undersökningen. Dessa möjligheter har de sista åren 
ökat ytterligare genom användandet av webb-verktyg. För den som ska svara finns 
möjligheten att svara på enkäten när man själv vill och på en plats som passar. Man behöver 
inte heller fylla i hela enkäten på en gång utan kan dela upp ifyllandet. Respondenten är 
anonym vilket många kanske tycker är bra. Att fylla i en enkät tar troligtvis också kortare tid 
än att delta i en intervju. Nackdelen med enkäter är att bortfallet kan bli stort. Man kan inte 
riktigt påverka mottagarna av enkäten så att de verkligen deltar. Det enda man kan göra är att 
påminna dem. Det går inte heller ställa följdfrågor i en enkät, vilket ibland skulle vara 
önskvärt. En deltagare kan också välja att inte svara på en eller flera frågor vilket gör att 
undersökningsmaterialet förlorar i värde. För personer som har lite svårare att uttrycka sig i 
skrift kan en enkät vara svårare att besvara och det kan påverka svaren (Trost, 2011). 
 
Intervjun (Trost, 2010) har fördelen mot enkäten som metod, att man kan få djupare och mer 
exakta svar på sina frågor. Man kan som intervjuare ställa följdfrågor om det är något i 
respondentens svar som är extra intressant. Genom detta kan man få mer data att bearbeta i sin 
studie. Nackdelen som intervjun har som metod är att det är färre som kan delta i studien. En 
intervju tar mycket tid i anspråk både för intervjuaren men också för den som man intervjuar. 
Det kan vara svårt att hitta tider som passar båda parter.    
 
Valet av metod föll slutligen på en mix av de båda. Jag valde att börja med en enkät som 
samtliga chefer inom en viss kommun fick sig tillsänd. Detta gav mig en bra grund för min 
undersökning. Det var enligt min uppfattning viktigt att den utvalda kommunens samtliga 
chefer fick möjlighet att delta i undersökningen. Det gör att resultatet av studien har en 
bredare bas att diskutera i koppling till teorierna. Därefter valde jag att fördjupa min 
undersökning genom att intervjua ett mindre antal chefer för att kunna ställa fördjupande och 
utvecklande frågor till dem utefter min tidigare genomförda enkätundersökning. Frågorna i 
intervjun var fortfarande riktade mot det korrigerande samtalet.   
 
4.1   Urval och tillvägagångssätt  
Denna uppsats handlar om chefens uppfattning om det korrigerande samtalet, vilket gör att 
det är de som utgör målgruppen för min enkät men också för de intervjuer som har 
genomförts. Undersökningen har genomförts i en kommun med cirka 2200 tillsvidare- 
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anställda medarbetare. Av dessa var 98 chefer vid undersökningstillfället. Samtliga chefer har 
fått en enkät. Denna enkät har distribuerats via ett webbaserat hjälpmedel som heter ESmaker. 
Varje chef har fått ett mail med en länk till enkäten. Påminnelser har också skickats ut via 
detta system helt automatiserat.   
 
Jag har också genomfört uppföljande intervjuer med tre av dess chefer. Detta för att kunna 
ställa fördjupande frågor utefter den enkätstudie som är genomförd. Urvalet av dessa chefer 
har skett genom ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011, s 194-1996). 
  
4.2   Utformande av enkät och bortfall  
När jag arbetade fram den webb-enkät (bilaga 2) som jag har använt mig av i denna studie så 
har jag funderat mycket över hur frågorna ska ställas för att, dels få så mycket kunskap som 
möjligt om chefernas tankar kring det korrigerande samtalet, dels att så många chefer som 
möjligt ska svara. Det är viktigt att enkäten inte blir allt för omfattande då det kan leda till att 
svarsfrekensen blir lägre (Trost, 2011 s 132-135). Av denna anledning har jag funderat 
mycket över hur jag rent tekniskt skulle utforma enkäten i IT-verktyget. Det har handlat om 
hur frågorna skulle ställas, vilka tekniskt upplägg som varje enskild fråga skulle ha, men 
också när enkäten för respondenten skulle byta sida (Trost, 2011 s 131-132). För att underlätta 
för cheferna vid ifyllandet så valde jag att dela in enkäten i fyra avsnitt. Avsnitten behandlade 
chefens bakgrund och utbildning, det korrigerande samtalet i allmänhet, det senast 
genomförda korrigerande samtalet samt ledarskap och kommunikation.  
  
Enkäten påbörjats med ett missivbrev (bilaga 1) (Trost, 2011 s 98-102, 128) som förklarar 
enkätens syfte och vad den skulle användas till. Att undersökningen var helt frivillig att delta 
i. I mailet fanns sedan länken till enkäten.    
 
4.3   Utformande av intervjuguide  
Anledningen till att jag valde att fördjupa min studie genom att komplettera min enkätstudie 
med intervjuer var för att kunna fördjupa mig i de temaområden som enkäten innehöll. Jag var 
inte intresserad av några andra områden än de som tidigare var behandlade i enkäten. Mitt 
syfte var att få några chefer som genomfört korrigerande samtal att fördjupa sina svar 
ytterligare, och därigenom ge mig mer kunskap om detta.  
 
När jag funderade kring min intervju och hur jag skulle gå tillväga, så valde jag till slut att 
använda mig av en semistrukturerad intervjuguide (Bryman, 2011, s 414 ff.). Fördelen med 
denna variant är att när man ställer sina frågor har respondenterna stor möjlighet att själva 
berätta hur de tänker kring frågorna. Jag som intervjuare kan också ställa följdfrågor, vilket 
kändes viktigt att ha möjlighet att göra under intervjun. Min intervjuguide finns presenterad i 
bilaga 3.  
 
Viktigt att tänka på när man genomför intervjuer är både konstruktionen av frågorna, men 
också när man ställer följdfrågor, att inte ställa ledande frågor. Frågorna behöver komma i en 
naturlig ordning samt verkligen beröra det område som man är intresserad av. Man behöver 
också använda sig av ett språk som den man intervjuar förstår sig på. Vidare behöver miljön 
vara av sådan natur att inte man riskerar att bli störd (Bryman, 2011. s 419 ff.)   
  
4.4   Validitet  
Validiteten eller giltigheten (Trost, 2011, s 64-66) handlar om att undersökningen mäter det 
som är avsett att mäta. I denna undersökning har respondenterna förstått de ställda frågorna 
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och i de frågor som ger dem möjlighet att utveckla sina resonemang har de svarat inom ramen 
för området. Med denna bakgrund måste undersökningens validitet betecknas som god.  
 
4.5   Reliabilitet 
Reliabiliteten (Trost, 2011, s 64-65) eller tillförlitligheten i denna undersökning bygger på två 
delar. Att enkäten, som utgör den stora undersökande delen av uppsatsen, genomförs genom 
en hög grad av automatisering. Genom att ha använt verktyget ESmaker som skötte utskicket 
av enkäten, samt påminnelse av de respondenter som ännu ej hade svarat, blir alla 
medverkande behandlade på samma sätt. Det fanns igen risk för att någon av respondenterna 
exempelvis inte blivit påmind om att personen glömt att svara. Den andra delen av uppsatsen 
utgörs av kvalitativa intervjuer. I detta fall eftersträvas inte likhet utan variation.   
 
Bedömningen är att om en liknande undersökning (Bryman, 2011, s 49, 161-162) skulle 
genomföras på samma sätt rent metodmässigt så borde resultatet bli liknande.  
 
4.6   Bearbetning av enkäter  
Bearbetningen av enkäterna har skett i två steg. Genom att använda enkätverktyget ESmaker, 
så har programmet själv sammanställt enkäten i det filformat som jag önskade. I detta fall 
valdes Word då det är enkelt att jobba vidare med i uppsatsen. I sammanställningen finns 
redan diagrammen klara att använda sig av om man tycker dessa är lämpliga.  
 
I det andra steget bearbetades rapporten från dataprogrammet. Som författare har jag kritiskt 
granskat rapporten för varje fråga samt analyserat resultatet och dess presentation. Därefter 
har jag återgett resultatet i uppsatsen i en bearbetad form. Frågor som presentats i diagram har 
analyserats och enkätens öppna frågor har bearbetats genom att söka mönster och likheter i 
svaren för att kunna göra presentationen begriplig och användbar.  
 
4.7   Bearbetning av intervjusvar     
Svaren i de tre genomförda intervjuerna har bearbetats på två sätt. Jag förde noggranna 
anteckningar under intervjuerna och svaren mellan respondenterna har jämförts och 
analyserats. Därefter har ljudupptagningen från intervjuerna använts på så sätt att författaren 
har lyssnat på dessa återigen vid flera tillfällen och skrivit ner nyckelord och fraser som 
kompletterat de anteckningar som finns från intervjutillfällena.  
 
Detta material som utgör dokumentationen från intervjutillfällena har slutligen bearbetats och 
analyserat till den text som presenteras i denna uppsats.   
 
4.8   Generalisering  
Denna undersöknings syfte var att undersöka på vilket sätt som en kommuns chefer arbetar 
med korrigerande samtal och vilken effekt som dessa samtal har. Undersökningen är en 
totalundersökning och alla förvaltningars chefer i den aktuella kommunen har fått en enkät. 
Undersökningen har en relativt god svarsfrekvens vilket borgar för att dess resultat är 
relevant. Detta borde göra att undersökningens resultat är användbart i andra kommunala 
verksamheter men också landstings som har samma kollektivavtal. Det är tänkbart att 
resultatet kan användas på hela arbetsmarknaden då de flesta chefer någon gång ställs inför 
det faktum att det behövs genomföras ett korrigerande samtal. Då borde resultatet som 
framkommit vara användbart.     
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4.9   Etiska överväganden 
För mig som författare har de etiska frågorna varit viktiga under hela processen med att arbeta 
fram denna uppsats. Det har varit av största vikt att ingen av de medverkande har känt sig 
tvingade att delta. Att det verkligen har varit på frivillig bas samt att cheferna inte har haft 
tron att det är en utvärdering av just deras insats utan att de är en del i en större studie. I 
enkätstudien har anonymiteten garanterats genom användningen av enkätverktyget, ESmaker. 
Så är inte fallet med intervjuerna, där det har skett ett bekvämlighetsurval. I detta är det ännu 
viktigare att det inte finns någon spårbarhet i mitt sätt att presentera empirin (Bryman, 2011, s 
131-132). 
 
Bekvämlighetsurvalet till intervjuerna vållade särskilda problem. Hur skulle jag närma mig 
cheferna som jag ville intervjua på ett bra sätt (Forsman, 1997, s 68 ff.)? Att inte på något sätt 
får dem att tro att jag ville kontrollera deras insatser utan att jag var genuint intresserad av hur 
de gör när de genomför ett korrigerande samtal. Men också att få kännedom om chefer som 
nyligen hade genomfört korrigerande samtal. I mitt fall gick jag tillväga så att jag stämde av 
med HR-konsulter i den aktuella kommunen om de hade kännedom om chefer som nyligen 
genomfört samtal. Därefter kontaktade jag ett urval av dem som nämndes och berättade om 
min studie och frågade om de ville delta. Studien kände de redan till genom att de tidigare 
deltagit i enkätundersökningen.  
 
I utformandet av enkäten samt intervjuguiden (Forsman, 1997, s 71-72) så har jag lagt stor 
tankemöda på att fundera över hur frågorna ska ställas för att verkligen mäta det som jag var 
intresserad av att ta reda på. Men också att frågorna är konstruerade på ett sätt så att de inte 
leder respondenten till ett visst svar. Skulle så vara fallet blir undersökningen missvisande, 
vilket påverkar slutsatserna allvarligt.  
 
4.10  Metodkritik   
Den metod som är använd i denna undersökning har visat sig ge ett bra underlag för att 
diskutera de aktuella frågeställningarna. Av utskickade 98 enkäter har 68 återkommit, knappt 
70 procent, vilket får anses som tillfredställande. Därefter har det genomförts tre fördjupande 
intervjuer där fokus har varit områden från enkäten som det fanns behov av att fördjupa sig 
inom.  
 
Något som kan ha påverkat svarsfrekvensen var undersökningens omfattning. För vissa chefer 
kan enkäten uppfattats som allt för tidskrävande att fylla i.  
 
I undersökningen har stängda frågor varvats med öppna frågor vilket kan utgöra en risk att 
inte respondenterna svarar på ett uttömmande sätt i de frågor som de själva ska utveckla sina 
resonemang. Detta har dock inte varit något problem i denna undersökning. Cheferna har 
avgett goda svar i hela undersökningen.  
 
Att använda sig av enkätverktyget ESmaker visade sig i de automatiserade delarna bra men i 
andra delar var inte verktyget så förfinat som är önskvärt, vilket försvårar fördjupade analyser. 
Nackdelen med att använda detta verktyg jämfört med traditionella enkäter är också att man 
har svårare att härröra varje enskilt enkät till ett svar vid exempelvis analyser med kopplingar 
till ålder eller erfarenhet.  
 
I detta material så är det endast 50 procent av kategorin chefer som har arbetat upp till 2 år 
som har genomfört korrigerande samtal vilket gör att de inte har kunnat svara på ett stort antal 
frågor. Dock kan detta inte i sig förklaras av fel i metoden utan de har helt enkelt inte varit 
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med om situationer som krävt korrigerande samtal ännu. Med det påverkar bortfallen i de 
enskilda frågorna.   
 
Intervjuerna visade sig vara ett värdefullt sätt att fördjupa kunskaperna inom det aktuella 
undersökningsområdet. De tre chefer som intervjuades gav givande och väl utvecklade svar 
på de frågor som ställdes. Enligt min bedömning var det tillräckligt med tre intervjuer, men 
det klart att fler intervjuer hade tillfört ett större underlag till undersökningen. 
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5. Undersökningen  
I detta kapitel presenteras resultatet av de två undersökningarna som ligger till grund för 
denna uppsats. 
  
5.1 Enkätstudien 
Här presenteras de svar som respondenterna har avgivit på den enkät som de har svarat på. 
Chefernas svar på enkäten redovisas i den ordning som frågorna hade i enkäten. Det interna 
bortfallet redovisas i samband med varje fråga.  
 
5.1.1 Bakgrund 
Den första frågan till cheferna handlar om hur många år som de har varit chefer. Samtliga 68 
respondenter har svarat på frågan.  
 
Tabell 2 Antalet år som respondenterna har varit chef?  
Antal år Antal chefer Procent 
0-2 10 14,7 
3-5 14 20,6 
6-10 14 20,6 
11 eller mer  30 44,1 
Summa 68 100 
 
Bland de svarande så är det stor spridning över hur många år som man varit chef. Över 44 
procent av cheferna har varit chef 11 år eller mer. Det gör att ett stort antal av de chefer som 
har svarat på enkäten har stor rutin av att vara chef.  
 
Cheferna har fått frågan om de har genomgått något arbetsrättslig utbildning. Genom sin 
grundutbildning eller genom sitt arbete.  
 
Tabell 3 Har du som chef genomgått en arbetsrättslig utbildning? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 64 94,1 
Nej 4 5,9 
Summa 68 100 
 
Tabellen visar att nästan 94 procent av cheferna har någon form av arbetsrättslig utbildning, 
antingen via sin grundutbildning eller via sitt arbete. En utbildning inom området är en bra 
grund för att vara chef. Samtliga har svarat på frågan.  
 
För att få reda på hur aktuell chefernas arbetsrättsliga utbildning är ställdes frågan inom 
vilken tidsrymd denna utbildning ägde rum? 63 av 68 chefer har svarat på frågan.  
 
Tabell 4 För hur många år sedan har du som chef genomgått en arbetsrättslig utbildning? 
Antal år Antal chefer Procent 
0-1 40 63,5 
2-3 11 17,5 
4-5 2 3,2 
6 år eller mer 10 15,9 
Summa 63 100 
 



 31 

I tabellen ovan visas att över 63 procent av cheferna har genomgått en arbetsrättslig 
utbildning inom det senaste året. Räknar man till perioden 2-3 år så är det 81 procent. Detta 
gör att de allra flesta som har svarat på enkäten har en utbildning som bör anses som aktuell.  
 
Att genomföra samtal kan ibland vara svårt och särskilt om det handlar om att korrigera ett 
beteende. Av denna anledning har cheferna fått svara på frågan om de har någon form av 
utbildning i att genomföra svåra samtal, såsom korrigerande eller liknande. Samtliga har 
svarat på frågan.  
 
Tabell 5 Har du någon form av utbildning i att genomföra svåra samtal? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 33 48,5 
Nej 35 51,5 
Summa 68 100 
 
Här svarar drygt hälften att de inte har någon form av utbildning i att genomföra svåra samtal. 
Att ha utbildning inom området kan hjälpa cheferna att klara av korrigerande samtal bättre.  
 
För att få reda på hur många som har genomfört korrigerande samtal överhuvudtaget så ställes 
frågan: Har du som chef genomfört ett eller flera korrigerande samtal? Samtliga 68 chefer 
svarade på frågan. De som svarade nej på den frågan slussades vidare till frågorna om deras 
ledarskap, då de ej kan svara på de kommande följdfrågorna på ett relevant sätt.  
 
Tabell 6 Har du som chef genomfört ett eller flera korrigerande samtal? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 60 88,2 
Nej 8 11,8 
Summa 68 100 
  
I tabellen ovan kan man utläsa att de allra flesta, drygt 88 procent har genomfört ett eller flera 
korrigerande samtal. Här visar det sig att medarbetare som varit chefer en kort tid, 0-2 år, i 
lägre grad än de andra grupperna genomfört korrigerande samtal. 50 procent av gruppen har 
inte genomfört något korrigerande samtal.   
 
För att få reda på hur vanligt det är med korrigerande samtal, ställdes frågan om hur många 
gånger under de senaste 3 åren de har genomfört ett korrigerande samtal. Här har samtliga 
chefer som har genomfört samtal svarat.  
 
Tabell 7 Hur många gånger under de senaste 3 åren har du genomfört ett korrigerande samtal? 
Svar Antal chefer Procent 
0 2 3,3 
1-2 20 33,3 
3-4 25 41,7 
5-6 8 13,3 
7-8 1 1,7 
9-10 2 3,3 
11 eller mer 2 3,3 
Summa 60 100 
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Endast ett fåtal har inte haft några samtal alls de senaste tre åren. Knappt 7 procent har haft 9 
samtal eller fler under perioden. De allra flesta har haft 1 till 4 samtal, vilket är 75 procent av 
cheferna. 15 procent har haft mellan 5-8 samtal under 3-års perioden. Detta visar att de flesta 
har korrigerande samtal med sina medarbetare över tid. Det vanligaste svaret är att man har 
haft 3-4 samtal under de 3 senaste åren. Jämför man gruppen som har varit chef 0-2 år med 
gruppen som varit chefer över 11 år så är det igen skillnad i hur många samtal som de har 
genomfört. Dock är det få chefer i gruppen 0-2 år som har genomfört korrigerande samtal.  
 
5.1.2   Det korrigerande samtalet 
För att få en bild av vilka anledningar som cheferna har korrigerande samtal med sina 
medarbetare om fick de svara på frågan om: Vad är de vanligaste orsakerna till de 
korrigerande samtalen? Cheferna fick välja bland färdiga alternativ och rangordna 1-3.  
 
Tabell 8 Vanligaste orsakerna till korrigerande samtal, rangordnade 1-3 
Alternativ 1:or  2:or 3:or Antal svar 
Sköter inte sina arbetstider  7 11 4 22 
Har inte rapporterat in i självservice på ett korrekt sätt 10 1 1 12 
Bristande personlig hygien   3 3  6 
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett önskvärt 
sätt  

12 11 10 33 

Är illojal mot arbetsgivaren 5 4 2 11 
Har inte ett korrekt bemötande mot verksamhetens 
kunder/brukare 

9 16 10 25 

Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens krav på 
kvalité  

8 13 4 25 

Har svårigheter att delta i det sociala spelet på 
arbetsplatsen 

2 5 4 11 

Följer inte gällande regler inom arbetsmiljöområdet  4  2 6 
Brott mot gällande rökpolicy 6 2 2 10 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker som tillhör 
fritiden 

2 1 1 4 

Alkohol/Drogrelaterade problem 5 2 5 12 
Övrigt 4 2 7 12 
  
Tabellen visar inget entydigt mönster av vad som är det vanligaste korrigerande samtalet, men 
den anledning som har fått flest 1:or är att medarbetare inte samarbetar på ett önskvärt sätt. 
Därefter kommer att medarbetare inte har skött sin rapportering i självservice1

 

 på ett korrekt 
sätt. Bemötandefrågor i verksamheten är också ett vanligt samtalsområde. Det svar som 
cheferna har angivit i sin prioritering som den näst vanligaste anledningen till samtal är ett 
inkorrekt bemötande mot verksamhetens kunder, att medarbetarens arbetsinsats inte uppfyller 
kraven och man inte sköter sina arbetstider. Slutligen så har cheferna rangordnat att inkorrekt 
bemötande mot verksamhens kunder och att man inte samarbetar på ett önskvärt sätt som de 
vanligaste alternativen när det gäller deras tredjehandsval.  

Ur tabellen kan man dra slutsatsen att de absolut vanligaste orsakerna till korrigerande samtal 
är att man inte samarbetar med andra medarbetare på ett önskvärt sätt och att man inte 
bemöter verksamhetens kunder enligt gällande regler.  
 
                                                 
1 Självservice är en del av arbetsgivarens datoriserade lönesystem.  
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Cheferna har fått frågan om inom vilka områden som är svårast att genomföra samtal utefter 
samma alternativ. Även här ska alternativen rangordnas 1-3.  
 
Tabell 9 De svåraste områdena att genomföra korrigerande samtal om, rangordnade 1-3 
Alternativ 1:or 2:or 3:or Antal svar 
Sköter inte sina arbetstider  3 2 6 11 
Har inte rapporterat in i självservice på ett korrekt sätt 3  1 4 
Bristande personlig hygien   19 5 3 27 
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett önskvärt 
sätt  

1 12 11 24 

Är illojal mot arbetsgivaren 3 3 4 10 
Har inte ett korrekt bemötande mot verksamhetens 
kunder/brukare 

7 4 6 17 

Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens krav på 
kvalité  

5 14 8 27 

Har svårigheter att delta i det sociala spelet på 
arbetsplatsen 

4 11 7 22 

Följer inte gällande regler inom arbetsmiljöområdet  2 2  4 
Brott mot gällande rökpolicy 4   4 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker som tillhör 
fritiden 

2 1  3 

Alkohol/Drogrelaterade problem 14 12 11 27 
Övrigt 3 1 2 6 
 
Det som anses vara det svåraste samtalet är om bristande hygien, därefter får  
alkohol-/drogrelaterade problem flest 1:or. De flesta tycker att det näst svåraste är att tala med 
sina medarbetare om när medarbetarens kvalité på insatsen inte motsvarar arbetsgivarens 
krav. Dock har flera alternativ såsom svårigheter i det sociala spelet, alkohol-/drogproblem 
och samarbete fått många svar som det näst svåraste samtalet. Det svar som har angetts som 
tredje svårast att ha samtal om samarbete och alkohol-/drogproblem.   
 
Av tabellen att döma så är det som svårast att prata om frågor som rör den personliga 
hygienen, alkohol-/drogproblem och samarbete.   
 
Att förbereda sig inför ett korrigerande samtal med en medarbetare är viktigt, därför har 
cheferna fått frågan: Hur brukar du förbereda dig inför ett korrigerande samtal? 
 
53 av 60 chefer har valt att svara på denna öppna fråga. Svaren har varierat i omfattning men 
efter bearbetning av svaren kan man konstatera att cheferna har belyst fyra olika delar av 
förberedelse som de bearbetar mer eller mindre. Dessa delar presenteras nedan: 
 
Faktainsamling  
I denna fas samlar chefen in fakta inför samtalet med medarbetaren. Vad är det som har hänt 
eller vad är det som inte är okej. Vilka riktlinjer finns det i frågan? Chefen läser in sig på 
litteratur inom området.  
Förberedande fas 
Här pratar chefen med kollegor, personalavdelningen, läser in sig på dokumentation sedan 
tidigare och bokar lokal. 
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Vad vill jag uppnå 
I denna fas funderar chefen över vad samtalet ska leda till så att budskapet ska bli tydligt. Gör 
körschema för samtalet.  
Hur känner/reagerar medarbetaren  
I denna fas sätter sig chefen in i medarbetarens roll. Hur kommer medarbetaren att reagera på 
chefens budskap? Vilka argument kommer medarbetaren ha för sitt uppträdande eller sätt att 
vara och hur kan man möta detta? 
 
Det vanligaste som cheferna lyfter fram i sina svar är att samla in dokumenterade fakta inför 
samtalet. Flera har också lyft fram att man går igenom arbetsgivarens riktlinjer inför samtalet. 
Man trycker också på betydelsen av att ha gott om tid och en bra plats att samtala på. Många 
chefer söker stöd i en kollega eller personalavdelningen inför samtalet för att kunna bolla 
tankar och idéer.  
 
Cheferna har också fått svara på om de har någon speciell modell som de tillämpar under 
samtalen. Med modell så avses antingen något du har fått utbildning eller ett sätt som du lärt 
dig genom erfarenhet. På denna fråga svarade samtliga.  
 
Tabell 10 Finns det någon speciell modell som du tillämpar vid korrigerande samtal? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 15 25 
Ibland 13 21,7 
Nej 32 53,3 
Summa 60 100 
 
De allra flesta, över 53 procent använder sig inte av någon speciell modell för det 
korrigerande samtalet. 25 procent gör det och nästan 22 procent av använder sig av en speciell 
modell ibland.   
 
Cheferna har också fått svara på frågan om vad som är viktigt att tänka på inför samtalet. 
Detta för att få utveckla tankarna kring hur de förbereder sig inför ett korrigerande samtal.  
 
I svaren som har getts finns många tankar kring hur man kan förbereda sig inför ett 
korrigerande samtal. Vissa svar tangerar tidigare svar men de tål att återupprepa.  
Cheferna trycker återigen på vikten av att ha kontrollerat fakta inför samtalet. Det handlar om 
vad som har hänt, regelverket, avtal och andra omständigheter. Vidare tycker man det är 
viktigt med en bra lokal och att det är gott om tid för samtalet. Flera betonar också att det är 
viktigt att även medarbetaren ska ha goda omständigheter i samband med samtalet. Det kan 
handla om att inte behöva gå tillbaka till arbetet direkt efter samtalet eller att det ska finnas tid 
för reflektion. Många lyfter fram sin egen roll i samtalet. Att man måste vara tydlig mot 
medarbetaren. Visa respekt mot medarbetaren. Att man har en dialog och inte bara pratar 
själv. Att kunna se hur medarbetaren reagerar och förstå varför. Att man som chef själv är rak 
och ärlig. Man vill att medarbetaren ska känna trygghet och förtroende för chefen.  
Cheferna vill att medarbetaren ska förstå syftet med mötet. Att det handlar om något som 
medarbetaren har gjort eller gör som inte är acceptabelt för arbetsgivaren. Efter mötet är det 
viktigt att man bokar ett uppföljningsmöte. Man ska också erbjuda stöd till medarbetaren så 
att det verkligen kan ske en förändring.  
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En chef har uttryckt sig så här om hur hon eller han planerar inför samtalet. 
”[Det ska bli] ett samtal som leder framåt och inte bara är en tillrättavisning”  
 
Att medarbetaren verkligen förstår syftet med samtalet är av största vikt för att medarbetaren 
ska kunna ändra sitt beteende. Av denna anledning har cheferna fått svara på frågan: Hur 
agerar du för att medarbetaren ska förstå syftet med samtalet? 
 
Cheferna ger en rad exempel på hur de agerar för att medarbetaren verkligen ska förstå syftet 
med samtalet. Det är några saker som är återkommande i de svar som har avgetts.  
Respondenterna trycker verkligen på detta med att man inför mötet är tydlig med vad det ska 
handla om. Att medarbetaren är medveten om att det är ett viktigt möte. Under samtalets gång 
återkopplar cheferna till det beteende som medarbetaren har haft och kopplar till de 
förväntningar som arbetsgivaren har på medarbetaren. Cheferna vill gärna att medarbetaren 
responderar chefen i samtalet så det framgår att medarbetaren förstår. I samtalet vill man 
gärna kunna hänga upp budskapet på några korta tydliga punkter. Går det ge exempel så 
tycker man att det är bra för kvalitén i samtalet. Att man som arbetsgivarens representant är 
tydlig med vad som inte är tillåtet. När mötet går mot sitt slut så är det viktigt att man 
sammanfattar samtalet och dess syfte. Det ska också bokas ett uppföljningsmöte.  
 
En chef uttrycker sig så här: 
”När jag bokar samtalet så säger jag att vi behöver reda ut vissa sker. Ger ett jag-budskap 
där medarbetaren är inblandad i lösningen.” 
 
I samtalet med medarbetaren är det viktigt att det sker en kommunikation mellan medarbetare 
och chef. Cheferna har fått svara på frågan: Hur kommunicerar du med din medarbetare? 
 
De allra flesta som har svarat på frågan har lyft fram vikten av dialog i samtalet med en 
medarbetare. Att man som chef är öppen och rak i samtalet. Att man är tydlig med det 
budskap som man vill förmedla och gärna då i jag-budskap. Vilket innebär att man som chef 
talar termer av att ”jag anser att du behöver förändra dig”. Vikten av att man talar i klartext 
utan att linda in sitt budskap understryks.  
 
Ett antal chefer lyfte fram förutsättningarna kring samtalet. Att samtalet sker enskilt med 
medarbetaren och möjligen någon facklig representant. Det är också viktigt att samtalet sker 
på en bra plats där man får lugn och ro. Cheferna lyfter fram att det är viktigt att det är ett 
personligt möte och att det inte sker via telefon.  
 
Arbetsgivaren förväntar sig att ett korrigerande samtal ska leda till en förändring. Sker det inte 
någon förändring kan arbetsgivaren ta till varning eller i slutänden säga upp personen. Av 
denna anledning är det viktigt att cheferna berättar om vad som kan hända om det inte sker en 
förbättring. Samtliga chefer har svarat på frågan: Berättar du för medarbetaren vad som kan 
hända om inte medarbetaren förändrar sig, rent arbetsrättsligt? 
 
Tabell 11 Berättar du för medarbetaren vad som kan hända arbetsrättsligt med din tjänst om 
du inte förändrar dig? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 41 68,3 
Ibland 18 30 
Nej 1 1,7 
Summa 60 100 
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I tabellen framgår det tydligt att de allra flesta, berättar för sina medarbetare vad som kan 
hända om det inte sker en förändring av det felaktiga beteendet. 30 procent berättar för 
medarbetarna i samband med vissa samtal och en del gör det inte.  
 
En fråga som är viktigt att fundera över är hur medarbetaren mottar det budskap som chefen 
vill förmedla. Cheferna har fått svara på frågan om: Hur mottar medarbetaren i normalfallet 
det budskap som du vill förmedla med samtalet? På denna fråga har 54 chefer svarat.  
 
Tabell 12 Hur mottar medarbetaren i normalfallet det budskap som du vill förmedla? 
Svar Antal chefer Procent 
Medarbetaren har förståelse för min anledning till 
samtalet 

14 25,9 

Medarbetaren har viss förståelse för min anledning till 
samtalet 

40 74,1 

Medarbetaren har ingen förståelse för min anledning till 
samtalet 

0 0 

Summa 54 100 
 
Alla chefer har uppfattningen att medarbetarna har förståelse eller viss förståelse för det 
budskap som de vill förmedla. Detta tyder på att de korrigerande samtal som genomförs har 
en legal anledning som medarbetaren accepterar fullt ut eller till viss del.   
 
Syftet med det korrigerande samtalet är att det ska ske en förändring hos medarbetaren. För 
att det ska kunna ske en förändring behöver medarbetaren lära om. I detta måste chefen vara 
ett stöd. Av denna anledning har cheferna fått svara på frågan: För att medarbetaren ska 
förändra sitt beteende/förhållningssätt behöver det ske ett lärande, hur tänker du kring det?  
 
Cheferna har en rad tankar kring denna fråga och påpekar vikten av att man som ledare jobbar 
med uppföljning av medarbetaren efter samtalet. Att man erbjuder stöd till medarbetaren i sin 
förändringsprocess genom exempelvis, utbildning, läsa litteratur, handledning eller mentor. 
Cheferna har också ibland själva vägledningssamtal med medarbetaren.  
 
Att jobba med den arbetsgrupp som medarbetaren ingår i samtidigt kan ibland vara 
nödvändigt enligt vissa av cheferna. Att man både genom samtal med medarbetaren lägger 
grund för förändring men att gruppen blir påmind om hur de som medarbetare ska agera.  
 
Flera chefer påtalar att man gör handlingsplaner för medarbetaren och att dessa innehåller 
tydliga mål som medarbetaren ska uppnå. Någon chef försöker arbeta fram förnyade arbetssätt 
tillsammans med medarbetaren för att personen ska uppfylla arbetsgivarens förväntningar.  
 
I samband med denna fråga svarade en chef så här:  
”Som chef är jag ansvarig för medarbetarens utveckling och lärande”  
 
Det som blir tydligt av svaren är att en förändring sker inte enbart genom ett samtal utan det 
är viktigt att chefen erbjuder medarbetaren stöd i att förändra sig och att göra på det 
föreskrivna sättet. Det krävs också uppföljning för att säkerställa att det verkligen sker en 
förändring.  
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Det korrigerande samtalet har alltså till syfte att uppnå en förändring. Sker det ingen 
förändring, eller om den endast är kortvarig, så uppnår inte samtalet sitt syfte. Cheferna har 
fått svara på frågan: Har det korrigerande samtalet någon effekt, generellt sett, enligt din 
uppfattning? Samtliga chefer har svarat på frågan.   
 
Tabell 13 Har det korrigerande samtalet någon effekt? 
Svar Antal chefer Procent 
Ja 29 48,3 
Ibland 31 51,7 
Nej 0 0 
Summa 60 100 
 
Av svaren att döma så anser knappt hälften att de korrigerande samtalen har effekt och drygt 
hälften att de korrigerande samtalen endast har effekt ibland. Ingen chef har svarat att de 
korrigerande samtalen inte har någon effekt alls, generellt.  
 
Jämför man denna fråga med frågan om man använder någon speciell metod, går det 
konstatera att de chefer som använder en speciell metod, svarar i något högre grad att det 
korrigerande samtalet har effekt eller att det har effekt ibland. Det går också att konstatera att 
chefer som berättar om eventuella arbetsrättsliga konsekvenser bedömer generellt sätt att de 
har högre effekt av sina samtal än chefer som inte berättar om eventuella arbetsrättsliga 
konsekvenser.  
 
Som vi tidigare har tagit del av så är förberedelse viktigt inför ett korrigerande samtal. Dessa 
samtal kan man lägga upp på olika sätt. För att få reda på om olika upplägg ger olika effekt så 
har cheferna fått svara på frågan: Kan du märka skillnader i om det sker en förändring eller 
inte beroende på vilken teknik du väljer för samtalet? På denna fråga har 55 svarat.  
 
Tabell 14 Kan du märka skillnader i om det sker en förändring eller inte beroende på vilken 
teknik du väljer för samtalet?  
Svar Antal chefer Procent 
Ja 26 47,3 
Nej 29 52,7 
Summa 55 100 
 
29 (52,7 procent) har svarat att de inte kan se någon skillnad i om medarbetaren förändrar sitt 
beteende eller inte beroende av vilken teknik för samtalet som man väljer. 26 (47,3 procent) 
har svarat att de kan märka en skillnad på resultatet av samtalet beroende av vilken teknik 
som man har använt sig av.  
 
De chefer som svarade ja på frågan om att de kunde märka en skillnad ombads att utveckla 
sina svar. Flera har tydligt märkt att samtalen blir bättre med god förberedelse. Det är viktigt 
att man är ödmjuk och lyssnar på medarbetaren. Det går inte att bara tillrättavisa utan man 
behöver också diskutera. Att vara tydlig i samtalen genom att visa på riktlinjer, fakta och avtal 
är viktigt. Om man under samtalet kan nå fram till en gemensam bild av det som har hänt är 
det en framgångsrik väg för att diskutera förändring. Cheferna påtalar också att det är viktigt 
att kunna situationsanpassa sitt ledarskap under samtalet för att det ska bli bra.  
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För att få reda på hur länge man anser att effekterna av det korrigerande samtalet varar har de 
fått svara på frågan: hur länge bedömer du generellt att effekterna av det korrigerande 
samtalet varar? 45 har svarat på frågan.  
 
Tabell 15 Hur länge varar generellt effekterna av ett korrigerande samtal? 
Svar Antal chefer Procent 
0-3 månader 11 24,4 
4-6 månader 19 42,2 
7-12 månader 4 8,9 
Bestående 11 24,4 
Summa 45 100 
 
Knappt 25 procent av cheferna anser att effekten generellt håller i 0-3 månader. Lika många 
svarar att effekten generellt är bestående. Drygt 42 procent anser att effekten av ett 
korrigerande samtal varar generellt i 4-6 månader.4 har svarat att effekten varar 7-12 månader 
efter att det korrigerande samtalet har ägt rum. Jämför man svaren på denna fråga med hur 
länge man varit chef så går det att konstatera att de som varit anställda 11 år eller längre har i 
högre grad svarat att effekten är besående än chefer som varit anställda i 0-2 år.  
 
5.1.3   Ett korrigerande samtal 
I detta avsnitt har cheferna fått svara på frågor kring det senast genomförda korrigerande 
samtalet.  
 
Den första frågan som de har fått svara på är: Vad handlade det senast genomförda 
korrigerande samtalet om? 59 har svarat på frågan.  
 
Tabell 16 Vad handlade ditt senast genomförda korrigerande samtal om? 
Svar Antal chefer Procent 
Har inte rapporterat in i självservice på ett 
korrekt sätt 

5 8,5 

Bristande personlig hygien 1 1,7 
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett 
önskvärt sätt 

10 16,9 

Är illojal mot arbetsgivaren 2 3,4 
Har inte ett korrekt bemötande mot 
verksamhetens kunder/brukare 

12 20,3 

Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens 
krav på kvalité 

8 13,6 

Har svårigheter att delta i det sociala spelet på 
arbetsplatsen 

0 0 

Följer inte gällande regler inom 
arbetsmiljöområdet 

0 0 

Brott mot gällande rökpolicy 3 5,1 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker 
som tillhör fritiden 

1 1,7 

Alkohol/Drogrelaterade problem   
Sköter inte sina arbetstider 6 10,2 
Övrigt 6 10,2 
Summa 59 100 
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Det mest förekommande korrigerande samtal handlar om att inte medarbetaren har bemött 
verksamhetens kunder/brukare på ett korrekt sätt. Det näst vanligaste svaret på frågan är att 
samtalet handlar om att medarbetaren inte samarbetar med andra medarbetare på ett önskvärt 
sätt. Det tredje vanligaste svaret är att samtalet har handlat om att arbetsinsatsen inte uppfyller 
arbetsgivarens krav på kvalité.    
 
Cheferna har fått svara på frågan om hur länge de bedömer effekten av just detta korrigerande 
samtal. På denna fråga har 55 chefer svarat.  
 
Tabell 17 Hur länge bedömer du att effekten av ditt senast genomförda samtal varar?  
Svar Antal chefer Procent 
0-3 mån 23 41,8 
4-6 mån 12 21,8 
7-12 mån 1 1,8 
Bestående 19 34,5 
Summa 55 100 
 
Det största antalet chefer anser att effekten av just detta korrigerande samtalet varar i 0-3 
månader. Därefter så bedömer cheferna att effekten av samtalet kommer bli bestående. 
Därefter så skattar cheferna att effekten kommer vara i 4-6 månader och slutligen 7-12 
månader.   
 
Tittar på man på svaren på denna fråga och jämför med hur länge respondenterna har varit 
chef så svarar de som har varit chefer mer än 11 år i högre grad att deras korrigerande samtal 
leder till en bestående förändring i högre grad än andra chefer. I övrigt är det inga skillnader 
mellan grupperna.  
 
Jämför man svaren på frågan om effekterna av korrigerande samtal generellt så skiljer det sig 
en del mellan effekterna av just det senast genomförda korrigerande samtalet.   
 
5.1.4   Ledarskapet 
I den sista delen av enkäten har cheferna fått svara på frågor om deras ledarskap och syn på 
medarbetaren. Den första frågan de fick var: hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? 
De allra flesta som har svarat har tagit upp vikten av att vara en demokratisk ledare. Att man 
försöker jobba med att medarbetarna påverkar verksamheten och får vara med att ta ansvar. 
Cheferna vill att medarbetarna ska kunna påverka målen och hur man ska nå dit. Ett stort antal 
lyfter fram att man försöker se att varje medarbetare har olika kvalitéer som man bidrar med 
på olika sätt. Vissa understryker att i deras uppdrag ingår det att jobba med medarbetarens 
egen utveckling och att det bidrar till att utveckla verksamheten.  
 
När cheferna beskriver sitt eget sätt att vara så trycker de på att det är viktigt att vara lyhörd, 
att vara öppen mot medarbetarna. Att man som chef och ledare är en förebild. Att man måste 
lita på sina medarbetare för att få deras förtroende. Det är viktigt att vara en coach för sina 
medarbetare.  
 
Några har satt ord på sitt ledarskap utefter olika begrepp. Här finner man detta med att vara en 
demokratisk ledare. Att man måste kunna vara situationsanpassad som ledare och att vara 
relationsinriktad. Något som ett stort antal ledare tar upp är att det är viktigt att kunna vara 
tydlig och säga ifrån när det behövs. Att man i vissa lägen verkligen måste vara chef.   
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En chef svarar på frågan så här: 
”Mitt ledarskap bygger på en grundinställning att människor vill och tar ansvar” 
 
Ledarna har fått svara på frågan om hur de ser på medarbetaren för att få en bild av deras 
människosyn.  
 
De allra flesta betonar vikten av att medarbetarna verkligen är verksamhetens viktigaste 
resurs. Medarbetaren är en del i ett team tillsammans med chefen och att man har olika 
uppdrag i teamet. Det är viktigt att en ledare har förtroende för medarbetaren och att man litar 
på denne. Cheferna anser att medarbetaren generellt är duktiga, kunniga, engagerade och vill 
ta ansvar för verksamheten. Flera lyfter fram att medarbetaren vill utvecklas i sitt arbete och 
ta ansvar för detta.  
 
I detta sammanhang är ett flertal chefer inne på att det är medarbetaren som är specialisten 
och har bra förslag på lösningar på problem, då de kan specifika problem bättre. En chef är på 
ett mer övergripande plan.  
 
En chef har svarat på frågan så här: 
”Medarbetarna är viktiga för att vi skall kunna utföra vårt uppdrag. Jag utgår från att de jag 
arbetar med vill och kan utföra det som ingår i tjänsten”  
 
En annan av har svarat så här på samma fråga:  
”Teamet består av medarbetare och chef. Alla behövs lika mycket och är lika mycket värda. 
Tillsammans blir vi starka”  
 
Något som många gånger är upphov till bekymmer på en arbetsplats är kommunikationen 
mellan chef och medarbetare. Av denna anledning så har cheferna fått svara på frågan: hur 
kommunicerar du med dina medarbetare?  
 
Bland svaren kan man se två olika typer av svar. Den första typen har en mer teknisk karaktär. 
Det handlar om att man använder sig av olika tekniska hjälpmedel i sin kommunikation såsom 
telefon, sms, mail och mms. Här betonar man vikten av att använda tekniska hjälpmedel när 
det är ärenden av mer informationskaraktär. Den andra typen av svar har mer mjukare 
karaktär. Man vill ha en god dialog med medarbetarna. Att se och möta medarbetarna utefter 
vars och ens behov. Att man kommunicerar med medarbetarna på olika sätt utefter den 
karaktär på diskussion som föreligger. Ett stort antal betonar vikten av att vara rak och tydlig i 
kommunikationen med sina medarbetare. Några lyfter fram att det finns flera olika arenor för 
kommunikation med medarbetarna. Det är formella möten men också informella mer och 
vardagliga.  
 
5.2   Intervjuer 
I detta kapitel presenteras resultatet av de tre intervjuer som är genomförda inom ramen för 
denna undersökning. Frågorna i intervjuerna bygger på det resultat som enkätundersökningen 
gav. De intervjuade är två kvinnliga chefer och en manlig chef som har mångårig erfarenhet 
som chef.  
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5.2.1 Bestående förändring i beteendet  
Cheferna har fått svara på frågan om vad som behöver ske för att medarbetaren verkligen ska 
förändra sitt beteende över tid.  
 
I svaren kan man utskilja fem nyckelfaktorer. Det första handlar om kvalitén i samtalet. Det 
andra är hur tydlig chefen lyckas vara. För det tredje måste chefen ge medarbetaren chans att 
reflektera. Det fjärde begreppet handlar om att arbetsgivaren måste vara tydlig med att det 
måste ske en förändring. Slutligen, för det femte, vilket stöd erbjuder arbetsgivaren i 
förändringsprocessen.  
 
Det blir tydligt i intervjuerna att kvalitén på samtalet är avgörande för hur framgångsrikt det 
korrigerande samtalet ska bli. Det är viktigt att vara väl förberedd och medveten om att det är 
en svår situation för medarbetaren. Under samtalet måste det till en dialog mellan chef och 
medarbetare för att medarbetaren ska kunna förstå och ta till sig chefens budskap.  
 
Samtliga lyfter också fram vikten av att man som chef och ledare är tydlig med att det som 
föranlett samtalet inte är korrekt. Att man är tydlig med att det inte är okej på arbetsplatsen 
och att det måste ske en förändring. Någon påtalar att man som representant för arbetsgivaren 
måste vara tydlig med de förväntningar som arbetsgivaren har på medarbetaren. Detta med 
tydlighet är något som också framkom i enkätstudien som en framgångsfaktor.  
 
Under intervjuerna blir det också tydligt att det är viktigt att medarbetaren får chans att 
reflektera över den felaktighet som ägt rum. Att man verkligen låter även medarbetaren tala 
och berätta, men också sätta det i ett sammanhang. Någon uttrycker det som tid för eftertanke.  
 
Det blir också tydligt under intervjuerna att det är viktigt att arbetsgivaren erbjuder 
medarbetaren olika former av stöd. Det kan handla om stödsamtal via företagshälsovården 
eller att medarbetaren behöver en mentor eller handledare, men också att chefen gör konkreta 
åtgärder såsom lektionsbesök eller har uppföljningssamtal regelbundet.  
 
Det sista nyckelbegreppet är förändringen. Att man verkligen pratar med medarbetaren om 
förändringen och vikten av denna. Att det är medarbetaren som måste förändra sig själv och 
att det måste medarbetaren ta ansvar för. Arbetsgivaren kan hjälpa till, men medarbetaren 
måste göra jobbet.   
 
5.2.2 Varför sker det inte en bestående förändring? 
I enkätstudien konstaterades att det är svårt att förändra ett beteende och att en 
beteendeförändring ofta inte blir bestående. Av denna anledning har cheferna fått fundera 
över varför inte förändringen blir bestående.  
 
Cheferna lyfter fram vikten av att medarbetaren måste vilja förändra sig själv, för att det ska 
ske en bestående förändring. ”Jag kan inte ändra på dig, du måste ändra på dig själv”. Sedan 
ska man som chef och ledare stödja och hjälpa medarbetaren i detta.  
 
Respondenterna lyfter också fram vanans makt. Medarbetaren tänker på det som 
arbetsgivaren hade synpunkter på ett tag, sedan glöms det bort och då är man tillbaka i gamla 
vanor igen. Någon talar om medarbetarens identitet, att man är sitt beteende. Är man en 
person som kommer för sent i de flesta sammanhang, så är det svårt över tid att komma i tid 
till arbetet, även om chefen har påtalat vikten av att vara i tid.  
 



 42 

Det blir tydligt under intervjuerna att om det är frågan om ett beteende som kan leda till att 
man kan bli av med arbetet så har det större effekt. Då sker det verkligen en bestående 
förändring hos medarbetaren. I det läget inser medarbetaren att det är allvar och man måste 
verkligen förändra sig för annars kan man exempelvis riskera arbetet.   
 
5.2.3 Rollen som chef 
I samtalen med cheferna blir det tydligt att deras roll kan delas in i fyra olika delar. Det 
handlar om att de i sin arbetsledning behöver jobba med arbetets organisation, de behöver 
vara ett stöd för medarbetaren. De behöver jobba praktiskt genom exempelvis att boka 
insatser och slutligen behöver de arbeta med uppföljning.  
 
När det gäller sättet att organisera arbetet kan det finnas en del förändringar att göra så att 
medarbetaren har lättare att klara de förväntningar som arbetsgivaren har. Det kan vara att 
arbeta fram tydligare strukturer i vardagen. Chefen kan erbjuda andra verktyg som underlättar 
för medarbetaren, men också förändra i arbetsuppgifterna mellan medarbetarna.  
 
Cheferna betonar vikten av att de själva är ett stöd för sina medarbetare. Att de verkligen 
jobbar med medarbetarna, för att det ska ske en förändring som gör att arbetstagaren kan 
uppfylla de åtaganden som föreligger i anställningsavtalet. Någon påpekar vikten av att man 
som ledare uppmuntrar och berömmer, när det har blivit positiva förändringar. Chefen har en 
viktig roll att verkligen ta reda på anledningen till ett beteende som inte är korrekt. Varför 
man exempelvis inte dokumenterar på ett korrekt sätt, handlar det om glömska, inte kunna 
datasystemet eller har man exempelvis dyslexi? Är orsaken någon av de senare måste chefen 
erbjuda utbildning och hjälpmedel.  
 
”Min roll är stöttande, men inte dömande”  
 
En roll som cheferna spelar i detta sammanhang har mer karaktären av beställare, att man som 
chef behöver beställa insatser från exempelvis företagshälsovården, boka handledare till 
medarbetaren, eller boka utbildning i de frågor, som det saknas kunskap inom.  
 
Att man som chef har rollen av kontrollant framgår också tydligt. Samtliga påpekar vikten av 
uppföljning av medarbetaren. Att man verkligen vid ett flertal tillfällen möter upp 
medarbetaren och diskuterar hur det går och om man är nöjd som chef eller inte. Någon 
uttrycker det som man genomför kontroller mot arbetsgivarens krav.      
 
5.2.4 Det svåra samtalet 
När man läser svaren i enkäten så framgår det att ha samtal om personlig hygien och frågor 
relaterat till droger och alkohol är svårare att genomföra än om andra problem. Cheferna har 
fått reflektera över varför det är så. Sannolikt är det så att det beror på att det beror på att det 
handlar mer om det privata än det som går att relatera till arbetet, att om man tvättar sig eller 
inte påverkar inte kvalitén på arbetsinsatsen men det påverkar arbetet i form av att andra far 
illa. När det gäller droger och alkohol så är det något som till stora delar är tabubelagt i vårt 
land. Arbetsgivaren har inte med att göra hur mycket jag dricker när jag är ledig. Går man in i 
dessa frågor som chef riskerar man att kränka den personliga integriteten.  
 
”Man kommer väldigt nära människan”  
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Någon beskriver frågor kring ett eventuellt missbruk som att man behöver prata med 
medarbetaren om något som man inte riktigt vet och kan bevisa. Det gör det väldigt svårt. 
Dock är det viktigt att verkligen ställa frågan till medarbetaren.  
 
”Man ska säga sanningar snällt och det är väldigt svårt”  
 
5.3   Sammanfattning av undersökningarna 
 
Totalt är det 68 chefer av 98 som har svarat på enkäten. Av dessa har över 44 procent varit 
chef mer än 11 år och drygt 41 procent mellan 3 och 10 år. Knappt 15 procent har varit har 
varit chef från 0 till 2 år. Av dessa har drygt 94 procent genomgått någon form av 
arbetsrättslig utbildning. Drygt 48,5 procent av samma chefer har genomgått någon form av 
utbildning i att genomföra svåra samtal.  
 
Av de responderande cheferna har 60 av dessa genomfört ett eller flera korrigerande samtal. 
Det är endast 2 som inte genomfört ett korrigerande samtal de senaste 3 åren. 2 chefer har 
genomfört 11 samtal eller fler. En majoritet har genomfört mellan 1 och 4 samtal, 75 procent.  
 
De vanligaste orsakerna till varför man genomför ett korrigerande samtal är att de inte 
samarbetar med andra medarbetare på ett önskvärt sätt. Det näst vanligaste är att samtalen 
handlar om att medarbetaren inte sköter sina åtaganden när det gäller rapportering i 
självservice. Det som cheferna tycker är svårast att samtala om är när medarbetare har 
bristande hygien och frågor som hör till alkohol och droger.  
 
Orsaker till detta är att det blir personligt och att man pratar om frågor som uppfattas som 
tabubelagda. Det är viktigt att man som chef är professionell, så att man inte kränker den 
personliga integriteten. Dessa frågor ligger också i gränslandet mellan vad som har med 
arbetsplatsen att göra och vad det som tillhör det privata.  
 
Inför det korrigerande samtalet förbereder man sig genom att först samla in fakta på vad som 
har hänt. Därefter så diskuterar man gärna med kollegor eller personalavdelning, för att få fler 
infallsvinklar inför samtalet. Man funderar också över vad man som chef vill uppnå med 
samtalet, så det blir tydligt. Chefen sätter sig slutligen sig in i medarbetarens roll och funderar 
över eventuella reaktioner och vilka argument som man kan möta. Ibland kan det vara enklare 
att använda sig av en speciell modell i dessa samtal. Det gör 25 procent av cheferna, drygt 22 
procent gör det i vissa samtal och drygt 53 procent gör det aldrig.   
 
Ett korrigerande samtal kan vara något som kan få konsekvenser för medarbetarens 
anställning. Drygt 68 procent av respondenterna berättar det alltid, 30 procent gör det ibland 
och endast en gör det aldrig.  
 
Cheferna uppfattar att drygt 74 procent av medarbetarna har viss förståelse för att de vill ha 
ett korrigerande samtal, knappt 26 procent har förståelse för att samtalet måste genomföras 
och ingen medarbetar alls förstår att det finns grund för ett korrigerande samtal.  
 
För att en förändring ska ske måste det till en inlärning av ett nytt beteende eller 
förhållningssätt. Cheferna arbetar med uppföljning och stöd, för att detta ska ske. Stödet kan 
vara handledning, möjlighet till utbildning eller mentor.  
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48,3 procent anser att det korrigerande samtalet har effekt. 51,7 procent svarar att de har det 
ibland. Det som är viktigt för att ett samtal ska ha god effekt är att man som chef är tydlig i 
samtalet, genom att tala om för medarbetaren vad man som arbetsgivare inte accepterar och 
varför. Medarbetaren behöver under samtalet tid för reflektion och dialog, behöver förstå att 
man måste ändra på sig själv och detta med hjälp av chefen. 47,3 procent har noterat att det 
blir skillnad i effekten av samtalet beroende av vilken teknik som de väljer. 52,7 procent har 
det inte. Tyvärr är det så att inte alla samtal har bestående effekt, detta har endast 24,4 
procent. Samma procent gäller när effekten består 0-3 månader.  
 
Cheferna har också fått svara på frågor kring det senast genomförda korrigerande samtalet. 
Detta handlade vanligtvis om bristande samarbete och därefter hade samtalen handlat om ett 
inkorrekt bemötande av kunder i verksamheten. Effekten av det senast genomförda samtalet 
varade vanligtvis i 0-3 månader och därefter var svaret att effekten var bestående.  
 
Ledarskapet är en viktig del av chefskapet. Cheferna beskriver själva att de tycker det är 
viktigt att man som ledare är lyhörd och öppen mot medarbetarna. Man ska som chef vara en 
förebild för sina medarbetare. Cheferna betonar att medarbetarna är verksamhetens viktigaste 
resurs och det är medarbetarna och chefen tillsammans som ska utveckla verksamheten. 
Ledarna är måna om att ha en så god kommunikation som möjligt med sina medarbetare.  
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6.  Diskussion  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka på vilket sätt som en kommuns chefer 
arbetar med korrigerande samtal samt vilken effekt av dessa som cheferna har upplevt. För att 
kunna svara på detta så har en undersökning genomförts i två steg. I den första delen har en 
enkätundersökning genomförts med hjälp av enkätverktyget ESmaker. Därefter har tre chefer 
intervjuats. Samtliga kommunens chefer fick enkäten och närmare 70 procent av cheferna 
valde att svara. Dessa svar höll en god kvalitet, så till vida att cheferna hade skrivit 
innehållsrika svar på de öppna frågorna, vilket har underlättat i analysen av svaren. 
 
Att välja metod är alltid svårt. Det gäller att hitta en metod som i så hög grad som möjligt 
svarar upp mot det syfte som undersökningen har. Jag ville att samtliga chefer skulle ha 
möjlighet att svara på undersökningen och med respekt för att det är närmare 100 chefer i den 
undersökta kommunen så föll valet på enkät. Dock kändes det viktigt att kunna låta några 
chefer utveckla de svar som enkäterna hade gett. Av denna anledning kompletterades 
enkäterna med intervjuer.  
 
De chefer som har svarat på undersökningen har en varierande erfarenhet där man varit chef 
från 0-2 år till över 11 år. Över 44 procent av cheferna har varit det i 11 år eller mer. Vilket 
gör att det är många erfarna chefer som har svarat på enkäten. Av de svarande så har över 94 
procent genomgått någon form av arbetsrättslig utbildning. Knappt 50 procent har utbildning i 
att genomföra svåra samtal. Med detta som bakgrund till studien så anser jag att den 
undersökta gruppen har en god bas i sitt chefskap för att kunna ge svar på de frågor som 
undersökningen ställer.  
 
Av respondenterna har drygt 88 procent genomfört korrigerande samtal. Av de som varit i sin 
roll 0-2 år är det dock bara 50 procent. Detta kan tyda på att det inte är något som man gör i 
början av sitt chefskap om det inte är absolut nödvändigt utan att det kommer efterhand och 
att det kanske inte heller är vanligt förekommande. Något som man kan finns stöd för i frågan 
om hur många gånger under de senaste tre åren du fört ett korrigerande samtal. Där medianen 
bland de svarande ligger på runt 2-3 samtal. 
 
Vad handlar då de korrigerande samtalen om i allmänhet? På denna fråga finns inget enkelt 
svar. Det är en rik flora av anledningar, dock är den vanligaste anledningen i denna 
undersökning att medarbetarna inte samarbetar på önskvärt sätt. Därefter handlar samtalen om 
att man inte sköter rapporteringen i självservice. Bemötande är också något som cheferna 
samtalar med sina medarbetare om. Det som de tycker det är svårast att föra samtal om är 
frågor kring bristande hygien och alkohol och droger, men kvalitetsfrågor i arbetet är också en 
utmaning. Orsaken till detta är att det ligger mer på det personliga planet och att man kommer 
nära medarbetaren privata sfär. Här är det viktigt att genomföra professionella samtal med 
sina medarbetare så att de inte får karaktären av att vara privata. Det uppnår chefen genom att 
ha ett tydligt mål, början och slut, dvs. att samtalet genomförs på ett strukturerat sätt 
(Damgaard & Norrelykke, 2000, s 25). Det är viktigt att man som chef ta tag i medarbetare 
som inte håller sig inom de givna ramarna.  
 
Cheferna har fått svara på om de använder sig av någon speciell metod för att genomföra 
korrigerande samtal. Drygt 50 procent svarar att inte gör det, 25 procent använder sig alltid av 
en metod och knappt 22 procent använder sig av en metod ibland. Dock kan man konstatera 
av svaren på den öppna frågan om hur de förbereder sig inför ett korrigerande samtal så är 
cheferna på det klara med hur de förbereder sig inför samtalen och här har man en 
strukturerad tanke på hur man ska förbereda sig och genomföra ett korrigerande samtal. Det 
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handlar om att söka fakta, diskutera med kollegor eller stödfunktioner, sätta mål för samtalet 
och tänka sig in i hur medarbetaren kan reagera. Cheferna lägger ner mycket energi på att 
medarbetarna ska förstå syftet med samtalet. Det är viktigt inför svåra samtal att man som 
chef förbereder sig. Att samtalen sker på ett strukturerat sätt med ett tydligt syfte. Samtliga 
som har medverkat i denna undersökning verkar ha en god bild över hur detta ska ske.  
 
I undersökningen återkommer många chefer till ordet tydlighet, att man är tydlig mot 
medarbetaren. Det är något som också Nilsson & Waldermarson (2011, s 100-101) skriver om 
i sina teorier om samtal på arbetsplatsen. Något som är viktigt i detta sammanhang anser jag 
är att medarbetaren faktiskt får reda på vad som kan hända arbetsrättsligt om man inte 
förändrar sig. Här kan man också konstatera att det blir en bättre effekt av samtal när chefen 
har berättat vad konsekvensen kan bli om man inte förändrar sig. Risken att mista jobbet 
borde vara en motivationsfaktor till att förändra sig. I inledningen av samtalet kan en 
framgångsfaktor vara att chefen på ett noggrant sätt går igenom grunderna för anställningen 
samt de lagar (Lag 1982:80) och avtal (AB, 2010) som reglerar den. Att varning är en 
disciplinäråtgärd (AB, 2010, s 12-13) och om det inte sker en förändring kan det leda till 
uppsägning enligt Lagen om anställningsskydd (1982:80) . Brott mot ordningsregler är saklig 
grund för uppsägning (Andersson, Edström & Zanderin, 2011, s 101).   
 
På vilket sätt som man framför sitt budskap påverkar i hög grad hur medarbetare får förståelse 
för de synpunkter som chefen har. De allra flesta av medarbetarna har viss förståelse, 74 
procent, för chefens synpunkter såvitt cheferna kan bedöma. Nyckeln till framgång ligger i 
hur man lyckas med kommunikationen mellan chef och medarbetare. För att det ska bli ett bra 
samtal och för att kommunikationen mellan de båda ska lyckas går det inte se samtalet som att 
det finns en sändare och en mottagare av information. Det går inte heller att använda sig av 
Hammarmodellen (Nilsson & Waldermarson, 2011, s 22) och försöka slå in ett budskap. 
Risken finns att samtal som får den karaktären mer kommer att handla om den makt som en 
chef besitter gentemot sin medarbetare (Maltén, 2000, s 41). Denna makt kan i detta 
sammanhang uppfattas som att chefen vill kontrollera medarbetaren och begränsa dess 
möjlighet till att verka inom organisationen. Dock måste påpekas att det inte går att beordra 
fram ett mottagande av ett budskap så att mottagaren tar till sig detta och förändrar sig. 
Cheferna måste ta till sig att ett samtal är en komplicerad kommunikation, som påverkas av 
många olika delar. Som Haney (Nilsson & Waldermarson, 2011, s 26-27) tar upp i sin modell 
så sker det ett ständigt utbyte av signaler mellan parterna, vare sig man talar själv eller inte. 
Dessa signaler består exempelvis av bekräftelser på att man har hört det som chefen eller 
medarbetaren säger. Under samtalet sker också en förberedelse av vad man ska svara den som 
just för tillfället pratar vilket påverkar uppmärksamheten mot den som pratar. Risken finns att 
när samtalsämnet upplevs som hotande så har man svårare att ta till sig budskapet då man som 
mottagare har fullt upp med att mobilisera ett försvar till det man hör. Som chef får man inte 
heller glömma bort den icke verbala kommunikationen (Nilsson & Waldermarson, 2011, s 
65). Att man kommunicerar med hela sig själv och inte bara med munnen. Detta gäller också 
för medarbetaren och chefen måste vara uppmärksam på det budskap som medarbetaren 
förmedlar. Genom att lyssna aktivt så kan chefen på ett bättre sätt ta till sig de signaler som 
medarbetaren sänder och därigenom analysera om medarbetaren förstår vart chefen vill 
komma. Allt detta påverkar effekten av det korrigerande samtalet och medarbetarens 
förståelse för att chefen vill se en förändring.  
 
Av undersökningen att döma så är effekten av samtalen varierande. Knappa 35 procent av alla 
samtal som genomförts leder enligt chefernas bedömning till en bestående effekt. Därefter är 
det en fallande skala i hur länge effekten varar. När jag frågar cheferna om detta under 
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intervjun så menar man att det är svårt att förändra människor om de inte vill förändra sig 
själva i grunden. Detta gör att man efterhand faller tillbaka till gamla vanor om det inte är 
något beteende som verkligen är allvarligt. I undersökningen framgår att chefer med mer 
erfarenhet har bättre effekt av sina samtal. Detta beror troligtvis på att erfarenheten har lärt 
dem strategier för de korrigerande samtalen ska bli mer framgångsrika.  
Att förändra ett beteende handlar om att förändra sig själv. Det är själva tankeprocessen som 
behöver ändras i grunden. Något som är avgörande är att det är individen som måste lära sig 
själv nya strategier i arbetet. Det är i detta som nyckeln ligger till effektiva korrigerande 
samtal.  
 
Som chef måste man vara medveten om att det finns ett motstånd till förändring. Det kan 
handla om att inte arbetsgivare och medarbetare är överens om att arbetet ska utföras på det 
sätt som chefen vill. Medarbetaren kan anse att den nya metoden inte leder till en förbättring 
eller så är man inte överens om att ett beteende är felaktigt. Många gånger kan motståendet 
också handla om rädsla. Man måste också vara medveten om att förändra sig själv kräver 
energi (Jakobsen, 2005, s 196-198). I samtalet måste chefen arbeta med att få medarbetaren 
att överge sitt motstånd mot den förändring som behöver ske. Chefen behöver genom 
argument, förklaringar och riktlinjer förklara att det krävs en förändring. Det är först när 
motståndet är övervunnit som nästa fas av förändringen kan ta vid.  
 
Det är tydligt att det behöver ske en omprogrammering av ”huvudprogrammet” för att 
förändringen ska bli bestående. För att detta ska ske behöver det ske ett Double loop-lärande 
(Granberg, 2009, s 220-221). I detta lärande reflekterar man över sig själv och sitt handlande 
och genom detta så utvecklar man eller förändrar sina kognitiva strukturer. Chefens roll i detta 
är att jobba med att uppnå ett läge där medarbetaren själv är delaktig i förändringen och att det 
sker ett sådant lärande. Chefen bidrar exempelvis till medarbetarens lärande genom att ställa 
frågor, sätt mål och erbjuda redskap såsom utbildning och handledning. Att vara en 
reflektionspartner kan också vara en väg.  
 
I undersökningen tar flera chefer upp möjligheten med utbildning för de medarbetare som inte 
når upp till arbetsgivarens krav. Kompetensutveckling är viktigt för hela organisationen och 
arbetar man inte med detta så avvecklar man sig själv (Boud & Garrick, 2003, s 1 ff.). Här är 
det enligt min uppfattning viktigt att cheferna planerar sin kompetensutveckling så att den kan 
förebygga brister i kvalitén eller felaktiga beteenden. Kompetensutveckling kan leda till större 
engagemang, nya värderingar, ny förmåga att lösa problem eller ökat självförtroende 
(Nilsson, Wallo, Rönnqvist & Davidsson, 2011, s 97-98). För att få effekt av 
kompetensutvecklingen är det viktigt att den som leder utbildningen tar hänsyn till vuxnas sätt 
att lära så att det inte blir en insats som påminner om utbildning för elever i skolan. 
Kompetensutveckling måste alltid bygga på de kunskaper som redan finns och utveckla dessa 
(Sandberg & Targama, 2007, s 77-78).       
 
Här kan man dra slutsatsen att det stora flertalet av de korrigerande samtal som genomförs 
inte leder fram till den omprogrammering som är nödvändig för att en förändring ska bli 
bestående. Anledningen till detta kan bero på flera olika orsaker men motstånd mot förändring 
kan vara en sådan. Chefens angreppssätt i samtalen kan göra att medarbetaren och chefen inte 
når varandra i samtalet.  
 
Cheferna tycks vara medvetna om sin roll i att stödja sina medarbetare i förändringen, att man 
behöver hjälpa medarbetarna med redskap till förändring. Det kan handla om litteratur eller 
att få gå på utbildning osv. Ett antal chefer reflekterar över sin roll som vägledare eller coach. 
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Coach rollen är något som kan vara en framgångsfaktor för att uppnå målet med ett förändrat 
beteende. Att coacha någon handlar till stor del om att ställa de rätta frågorna, att visa på 
alternativa sätt att handla och att ge feedback (Berg, 2012, s 15-17 och Stober & Grant, 2006, 
s 3-4, 77). Coachning är en lärmetod. Denna ligger nära Double loop-lärandet som Agryris 
(Granberg, 2009, s 220-221) arbetat fram. Idag talar vi också om vikten av coaching i ett 
modernt ledarskap. Här kan man fundera över om hur många chefer som har kunskap i hur 
man coachar med tanke på att endast cirka 50 procent av cheferna har utbildning i att 
genomföra svåra samtal.   
 
Det är skillnad på att vara chef och ledare. Det handlar om hur man som chef utövar sin 
yrkesroll gentemot sina medarbetare. Det är enligt min uppfattning en stor skillnad på hur en 
chef genomför ett korrigerande samtal och på hur en ledare genomför det. Resultatet av 
samtalet är avhängt detta. Arvonen (Carlsson & Nilsson, 1999, s 13) menar exempelvis att en 
chef har fullmakt från arbetsgivaren och en ledare genom sina personliga egenskaper. Vidare 
kommunicerar en chef genom formella vägar och en ledare kommunicerar direkt och 
personligt. Detta gör att chefen riskerar att ha svårare att genomföra ett framgångsrikt samtal 
än en ledare.    
 
Ser man på svaren i undersökningen om hur cheferna ser på sitt ledarskap så är det generellt 
väldigt tydligt att man vill utöva ett ledarskap som ligger nära det utvecklande ledarskapet 
(Larsson & Kallenberg, 2006, s 45-47). Man vill vara nära sina medarbetare och kunna stödja 
dem i sin utveckling. Det är viktigt med delaktighet och att man som ledare har medarbetarnas 
förtroende. Flera väljer också att vara en demokratisk ledare (Maltén, 2000, s 62-63).  
 
Jag vill mena att redan chefens syn på medarbetaren (människan) påverkar utgången av det 
korrigerande samtalet. Anser man att medarbetare är lata och passiva enligt ”teori X” eller ser 
man sina medarbetare som att de vill ta ansvar och utvecklas på arbetet enligt ”teori Y” 
(Bolman & Deal, 1997, s 130-131). Här angriper en chef med inställningen, att medarbetaren 
är lat och passiv, sin anställde troligen mer med hjälp av maktmedel än chefen som tror att 
medarbetaren kan och vill ta ansvar för verksamheten. Denna chef har sannolikt en annan 
strategi och vill komma fram till att medarbetaren själv vill lära om. Det är sannolikt så att 
man som demokratisk ledare ser på människan enligt teori Y och som auktoritär ledare enligt 
teori X (Maltén, 2000, s 62-63).   
 
Vidare behöver man ha så mycket kunskap om medarbetarnas personliga förhållanden så att 
man vet var medarbetaren befinner sig i Maslows behovshierarki (Maltén, 2000, s 27 ff) och 
man vet hur man kan möta medarbetaren och vilka utmaningar som finns. Det är kanske inte 
är så lätt att nå en medarbetare med ett förändringsarbete om det är problem i hemmet.  
 
En chefs sätt att organisera verksamheten har också betydelse för hur medarbetarna uppträder 
på arbetet och vilket ansvar man tar för verksamheten. Inom den kommunala sektorn handlar 
det mer om tjänsteproduktion än att tillverka motorer. Detta gör att man inte kan organisera 
produktionen efter exempelvis en löpandebandprincip med hög grad av standardisering som 
Taylor förespråkade (Wolvén, 2000, s 36-38) när man ska handlägga bygglov. Det blir inte ett 
bra bemötande av kunden då. Det gäller att skapa en kultur där varje handläggare tar ansvar 
för bygglovet och hanterar det enligt gällande regler på ett självständigt sätt. Det är också 
genom detta som medarbetarna blir motiverade (Wolvén, 2000, s 60).   
 
Användningen av begreppet medarbetare är också något som man som chef behöver 
reflektera över. Ser man på begreppet som ett sätt att öka effektivheten (Kilhammar, 2011, s 
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24) eller anser man att begreppet står för att man vill att medarbetarna ska kunna möta de 
förändringar som sker i omvärlden (Kinlaw. 1995, s 14).  
 
Kan det vara så, att en chef som har svårare att bidra till en bestående förändring genom ett 
korrigerande samtal, använder sig av begreppet medarbetare som ett sätt att hålla uppe 
effektiviteten? Och tvärt om, att en chef som är mer framgångsrik i sina samtal verkligen ser 
sina arbetstagare som medarbetare som vill bidra och utvecklas med verksamheten?   
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att cheferna i den aktuella kommunen arbetar med de 
korrigerande samtalen på ett strukturerat sätt där man lägger ner stor vikt vid förberedelser för 
att man ska vara tydlig i samtalen med medarbetaren. Dock kan man konstatera att effekten av 
dessa samtal är varierande där ett ganska stort antal inte leder till en bestående effekt. 
Cheferna har en uppfattning om att ett korrigerande samtal kan ha effekt på ett beteende men 
det är endast individen själv som kan förändra sig. Cheferna är också medvetna om att det är 
deras ansvar att stödja medarbetaren i denna förändring. Cheferna arbetar aktivt med att stödja 
medarbetarna i sin förändring genom att erbjuda coachning, handledning, utbildning, litteratur 
och vägledning. Många chefer påpekar vikten av uppföljning av samtalen.  
 
Anledningen till att ett stort antal samtal inte leder till en bestående förändring ligger i att 
samtalen inte har varit början till ett mer djupgående lärande, en omprogrammering av 
”huvudprogrammet”.  
 
Min undersökning visar, att vägen till ett framgångsrikt korrigerande samtal sammanfattas 
och illustreras med denna figur utefter genomföra enkäter och intervjuer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Ett framgångsrikt korrigerande samtal     
 
Det som figuren beskriver är att ledarens och medarbetarens värderingar, erfarenheter och 
omständigheter påverkar ingångsvärdena när man ska mötas i ett samtal kring den händelse 
som ägt rum. De båda personernas förmåga att kommunicera med varandra påverkar resultatet 
av det samtal som äger rum. Chefen måste vara medveten om att medarbetaren har ett visst 
motstånd till den förändring som medarbetaren förväntas göra. Kan man mötas i ett bra samtal 
och komma vidare till en lärande process kan en förändring efterhand ske. I lärandeprocessen 
har chefen en viktig roll att fylla som coach.   

 

Korrigerande samtal  

Att ledare och medarbetare 
kommunicerar med varandra 

Lärandeprocess Förändring Händelse  

Medarbetaren 
- Synen på arbetet 
- Kunskap/erfarenhet 
- Privata omständigheter 

Ledaren 
- Människosyn 
- Ledarstil 
- Organisationsidé 
- Kommunikationsförmåga 

Verktyg för lärande 
- Coachning 
- Utbildning 
- Handledning 
 

Motstånd 
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Förslag till fortsatt forskning  
Den genomförda undersökningen ger en rad tankar kring fortsatt forskning inom ramen för 
området. Det skulle exempelvis kunna handla om: 
 

- Att man utgår från medarbetarperspektivet och undersöker på vilket sätt som chefen 
genomför det korrigerande samtalet och hur medarbetaren uppfattar samtalet. Hur 
försöker chefen skapa ett samtal som gör att medarbetaren förstår och accepterar att 
det behöver ske en förändring och att man är beredd på att lära om? Hur reagerar 
medarbetaren på det korrigerande samtalet? Finns det en grund för att det ska kunna 
ske ett lärande? 

 
- Att man undersöker effekten av korrigerande samtal på ett djupare sätt. Kan det vara 

så att olika metoder för att genomföra samtalet påverkar hur länge effekten av samtalet 
varar? 

 
- Att man som forskare arbetar med frågor kring samtalets karaktär. Undersökningen 

visar på att olika anledning till samtalet ger olika längd i effekten av det korrigerande 
samtalet.   
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Bilaga 1  
 
Missivbrev    2012-04-11 
 
Linné universitet, Växjö  
 
 
Till dig som är chef i xxxx kommun 
 
Mitt namn är Pierre Thorell, och arbetar som HR-konsult på HR-avdelningen i Vetlanda 
kommun. Vid sidan av mitt arbete så håller jag på att skriva en magisteruppsats i pedagogik 
vid Linné universitetet i Växjö. Min uppsats kommer att handla om det korrigerande samtalet. 
Vad det kan handla om, hur det genomförts och vilka effekter det har. Allt ur ett 
chefsperspektiv.   
 
Nu önskar jag er hjälp med att fylla i den bifogade länken till enkäten. Det är helt frivilligt och 
ert enskilda svar kommer inte att kunna utläsas av mig eller någon annan. Men ert svar är 
viktigt för mig och den studie som jag genomför.  
 
Vad är då ett korrigerande samtal enligt den definition som min studie använder sig av?  
 
Det är ett samtal som sker mellan chef och medarbetare, för att medarbetaren har ett beteende 
eller ett förhållningssätt som chefen inte anser är korrekt mot gällande ordningsregler, normer 
och värderingar på arbetsplatsen.   
 
Om du önskar delta är sista dag att svara är den 6 maj 2012.  
 
 
 
Pierre Thorell   
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Bilaga 2 
 
Enkät 
 
Bakgrund  
Hur många år har du varit chef? 
0-2, 3-5, 6-10, 11 eller mer 
 
Har du genomgått någon form av arbetsrättslig utbildning? Det kan vara i din grundutbildning 
eller genom ditt arbete. Om nej, gå vidare till fråga… 
 
Ja  Nej 
 
Om du genomgått en arbetsrättlig utbildning, inom vilken tidrymd ägde detta rum? 
 
0-1, 2-3, 4-5, 6 år eller fler  
 
Har du någon form av utbildning i att genomföra svåra samtal såsom korrigerande samtal eller 
liknande? 
 
Ja  Nej 
 
Har du som chef genomfört ett eller flera korrigerande samtal? Om nej gå vidare till fråga X 
 
Ja Nej  
 
Hur många gånger under de senaste 3 åren har du genomfört ett korrigerande samtal? 
0, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11 eller fler. Har du svarat 0 gånger går du vidare till fråga?   
 
Orsak till samtalet  
Vad är de vanligaste orsakerna till de korrigerande samtalen? Rangordna 1-3 
 
Sköter inte sina arbetstider  
Har inte rapporterat in i självservice på ett korrekt sätt 
Bristande personlig hygien   
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett önskvärt sätt  
Är illojal mot arbetsgivaren 
Har inte ett korrekt bemötande mot verksamhetens kunder/brukare 
Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens krav på kvalité  
Har svårigheter att delta i det sociala spelet på arbetsplatsen 
Följer inte gällande regler inom arbetsmiljöområdet  
Brott mot gällande rökpolicy 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker som tillhör fritiden 
Alkohol/Drogrelaterade problem 
Övrigt 
 
Vad tycker du är svårast att genomföra korrigerande samtal om? Rangordna 1-3  
 
Sköter inte sina arbetstider  
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Har inte rapporterat in i självservice på ett korrekt sätt 
Bristande personlig hygien   
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett önskvärt sätt  
Är illojal mot arbetsgivaren 
Har inte ett korrekt bemötande mot verksamhetens kunder/brukare 
Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens krav på kvalité  
Har svårigheter att delta i det sociala spelet på arbetsplatsen 
Följer inte gällande regler inom arbetsmiljöområdet  
Bryter mot gällande rökpolicy 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker som tillhör fritiden 
Alkohol/Drogrelaterade problem 
Övrigt, nämligen….. 
 
Förberedelser inför samtalet  
Hur brukar du förbereda du dig inför ett korrigerande samtal? 
_____________________ 
 
Finns det någon speciellt modell som du tillämpar? Med modell avses antingen en du fått 
utbildning i eller ett sätt som du lärt dig genom erfarenhet.   
 
Ja Ibland Nej  
 
Vad är viktigt att tänka på inför samtalet enligt din uppfattning?  
____________________ 
 
Under samtalet 
Hur agerar du för att medarbetaren ska förstå ditt syfte med samtalet? 
______________________ 
 
Hur kommunicerar du med din medarbetare? 
______________________ 
 
Berättar du för medarbetaren vad som kan hända om inte medarbetaren förändrar sig, rent 
arbetsrättsligt? 
 
Ja Ibland   Nej 
 
Hur mottar medarbetaren i normalfallet det budskap som du vill förmedla med samtalet? 
 
Medarbetaren har förståelse för min anledning till samtalet  
Medarbetaren har viss förståelse för min anledning till samtalet  
Medarbetaren har ingen förståelse för min anledning till samtalet  
 
Effekter av samtalet 
För att medarbetaren ska förändra sitt beteende/förhållningssätt behöver det ske ett lärande, 
hur tänker du kring det? 
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______________________ 
 
Har det korrigerande samtalet någon effekt, generellt sätt, enligt din uppfattning? 
 
Ja Ibland  Nej 
 
Kan du märka skillnader i om det sker en förändring eller inte beroende på vilken teknik du 
väljer för samtalet? 
Ja  Nej 
 
Har du svarat ja på frågan ovan så utveckla gärna ditt svar.   
_____________________________ 
 
Hur länge bedömer du generellt att effekten av det korrigerande samtal varar?   
0-3 månader  
4-6 månader  
7-12 månader  
Bestående   
 
Ett samtal  
Det senast genomföra korrigerande samtalet, vad handlade det om? 
Sköter inte sina arbetstider  
Har inte rapporterat in i självservice på ett korrekt sätt 
Bristande personlig hygien   
Samarbetar inte med andra medarbetare på ett önskvärt sätt  
Är illojal mot arbetsgivaren 
Har inte ett korrekt bemötande mot verksamhetens kunder/brukare 
Arbetsinsatsen uppfyller inte arbetsgivarens krav på kvalité  
Har svårigheter att delta i det sociala spelet på arbetsplatsen 
Följer inte gällande regler inom arbetsmiljöområdet  
Brott mot gällande rökpolicy 
Använder IT-hjälpmedel/telefoner till saker som tillhör fritiden 
Alkohol/Drogrelaterade problem 
Övrigt, nämligen….. 
 
Vad lärde sig personen som du hade samtal med? 
______________________________ 
 
Hur länge bedömer du att effekten av just detta korrigerande samtalet varar?   
0-3 månader  
4-6 månader  
7-12 månader  
Bestående   
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Din roll som chef  
Hur skulle du vilja beskriva ditt ledarskap? 
______________________________ 
 
Hur ser du på medarbetaren? 
______________________________ 
 
Hur kommunicerar du med dina medarbetare? 
_____________________________ 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide – Korrigerande samtal 
 

1. Vad är det som behöver ske för att medarbetaren verkligen ska förändra sitt beteende 
över tid? 

 
2. Varför blir det ingen bestående förändring av sitt beteende hos vissa av medarbetarna? 

 
 
3. Hur ser du på din roll som chef i koppling till det korrigerande samtalet och 

medarbetarens förändring? 
 
4. Cheferna har svarat att det är svårast att tala med medarbetarna kring personlig hygien 

och alkohol/drogproblem, vad är dina tankar kring det?  
 
5. Vilket stöd behöver du av organisationen i din roll? 
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