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Bakgrund: Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta 

företag, såväl inom privat som inom offentlig sektor. Men är det någon mening med 

att ha medarbetarsamtal? Vi undrar om de finns endast för att fylla ett ceremoniellt 

syfte, om det är något ledningen bestämt utan att förklara varför för de anställda?  

 

Syfte: Syftet med vår studie är att försöka ta reda på hur chefer och medarbetare upp-

lever medarbetarsamtalför att se om dessa samtal fyller någon funktion eller om de 

existerar någon egentlig anledning. 

 

Metod: För att besvara studiens syfte har ett induktivt angreppssätt med en kvalitativ 

metod valts som grund för uppsatsen. Vi har intervjuat sex medarbetare och lika 

många chefer.  

 

Resultat och slutsatser: Vi har i vår studie sett att många företag använder sig av 

medarbetarsamtal utan att de egentligen inte vet varför. Det är något som görs för att 

det ska göras och för att alla andra gör det. Men trots att de flesta inte vet varför de 

genomförs tycker våra respondenter att det är bra att de finns, om inte annat så får de 

lite ensamtid med sin chef och det kan vara nog så viktigt. Vi har i vår studie kommit 

fram till att det inte finns något entydigt svar, samtalen fyller olika funktioner i olika 

organisationer och för olika människor. 
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ABSTRACT  

Bachelor Thesis, Human Resource Management, Linnaeus University, Organiza-

tion, 2013. 

Title: ”Medarbetarsamtal – vilken funktion fyller de?” Supervisor: Kjell Arvidsson  

Author: Josephine Berg, Magnus Ivarsson och Martina Jonsson Examiner: Mikael 

Lundgren  

 

Background: That annual performance is held every now and then is quite usual for 

most companies, both in the private and public sector. But is there any point in hav-

ing appraisals? We wonder if they are only there to fill a ceremonial purpose, wheth-

er it is something that the management decided without explaining why the employ-

ees? 

 

Purpose: The aim of our study is to try to find out how managers and employees are 

experiencing performance reviews to see if these conversations have any point or if 

they exist without any proper reason. 

 

Method: To answer the study's end, an inductive approach with a qualitative method 

was selected as the basis for the essay. We interviewed six employees and an equal 

number of directors. 

 

Results and conclusions: We have in our study found that many companies use ap-

praisals but they do not really know why. It is something they do just to have it done 

and because others do it. But even though most do not know why they implemented 

our respondents think that it is good that they are, if nothing else, they get some time 

alone with the boss, and that may be just as important. We have in our study con-

cluded that there is no clear answer; the appraisals serve different functions in differ-

ent organizations and for different people. 

 

Keywords: Human Resources, HRM, HR, Appraisals 
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1 Inledning 

I första kapitlet av uppsatsen presenterar vi bakgrunden till vårt ämne, medarbetar-

samtal. Detta följs av en problemdiskussion som leder fram till vår problemformule-

ring. Därpå tas syftet med vår uppsats upp samt forskningsfrågor som är avgörande 

för studiens genomförande. 

 

1.1 Bakgrund 

Att det hålls årliga medarbetarsamtal tillhör vanligheterna på de flesta företag, såväl 

som inom privat som offentlig sektor. Beroende på organisation kan samtalen be-

nämnas som utvecklingssamtal eller medarbetarsamtal och ofta förekommande är att 

det genomförs 1-2 medarbetarsamtal per år. Vi har valt att använda benämningen 

medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet är tänkt att lyfta fram både chefens och den 

anställdes åsikter och synpunkter om arbetsinsatsen och situation som råder på job-

bet, men även målsättningar och vilka framtida mål som bör uppnås. Ofta jämförs 

årets medarbetarsamtal med vad som sades under förra årets och förhoppningsvis blir 

det på det sättet en uppföljning. Har den anställde uppfyllt de mål som sattes vid fö-

regående samtal och har den individuella såväl som arbetsgruppens utveckling fort-

löpt som det var tänkt? 

 

Bolman och Deal (1991) säger: ”Medarbetarsamtal producerar knapp-

ast något nytt lärande eller någon nyttig information om medarbetarnas 

prestationer, ändå upprätthålls de, och de flesta organisationer genom-

för samtalen varje år” (Mikkelsen, 1998 .s 158).  

 

Under ett medarbetarsamtal får ofta både medarbetaren och den chef som håller i 

samtalet fylla i ett formulär som sedan sparas för att tas fram igen vid nästa samtal. 

På Internet finns en uppsjö av mallar för hur en chef på bästa sätt kan hålla medarbe-

tarsamtal. Branschtidningar brukar någon gång per år ägna ett antal sidor åt hur sam-

talen ska genomföras. Samtidigt brukar ofta facklig media ge de anställda tips om 

hur de ska förbereda sig inför sitt medarbetarsamtal. De av oss som har upplevt med-

arbetarsamtal medger ofta att det känns bra efteråt då man har fått chefens odelade 

uppmärksamhet en liten stund. Men få av oss vet egentligen vad som kom ut av dis-
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kussionen annat än en eventuell löneförhöjning, vilken ofta baseras på just medarbe-

tarsamtalet.  

 

Att ha medarbetarsamtal kan göra att en chef i tid upptäcker personalens vantrivsel 

eller ohälsa. Många känner att de vågar lätta sina hjärtan under medarbetarsamtal, 

men vad gör då chefen med denna information? Vi har själva erfarenhet av medarbe-

tarsamtal men kan egentligen inte känna att något kom ut ur dessa samtal, de kändes 

mest som ett tvång, något man måste göra trots att tiden kanske inte alltid fanns. För 

att se hur andra har upplevt medarbetarsamtalet har vi frågat runt lite i vår bekant-

skapskrets och de vi frågat verkar känna på samma sätt som vi. 

 

Men är det någon mening med att ha medarbetarsamtal? Vi undrar om de finns end-

ast för att fylla ett ceremoniellt syfte, om det är något ledningen bestämt utan att för-

klara varför för de anställda? Har det blivit en trend med medarbetarsamtal och blir 

organisationer mer och mer lika varandra? Medarbetarsamtal är ett ämne som i hös-

tas diskuterades i tidningen Personal & ledarskap. I septembernumret från 2012 för-

utspår de att medarbetarsamtal som vi är vana vid snart kommer vara ett minne blott. 

De tror att mer vardagliga ”kvartssamtal” mellan chef och medarbetare kommer att 

vara det som gäller. Vidare tror de att uppmärksamheten mer kommer fokuseras på 

teamet snarare än på individen (Personal & Ledarskap, nr 9, 2012). 

 

I vår uppsats undersöker vi om och i så fall vilken funktion medarbetarsamtalen fyll-

ler. Eller är det dags att skrota dem till förmån för kortare samtal som hålls med tä-

tare intervaller med en mer spontan utgångspunkt? 

 

1.2 Problemdiskussion 

Ett utvecklingssamtal är ”Ett samtal mellan medarbetaren och dennes närmaste chef. 

Det ska vara systematiskt genomfört med tydliga riktlinjer för båda parter om vilka 

områden som ska diskuteras. Utvecklingssamtalet ska vara regelbundet återkom-

mande, helst en gång om året” (Hilmarsson, 2012 s. 296). Vi har valt att kalla samta-

len för medarbetarsamtal men just i den här boken väljer författaren att kalla det ut-

vecklingssamtal eftersom det enligt honom handlar om att utveckla både företaget 

och personen samtalet handlar om. Under dessa samtal är det meningen att chefen 

och medarbetaren tillsammans ska diskutera företagets, den eventuella avdelningens 
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och den enskilda personens mål och utveckling. Det vanliga är att de sedan gör upp 

en plan för hur den fortsatta utvecklingen ska ske (Engquist, 1994). 

 

Att hålla medarbetarsamtal kan vara lite som att ta ”tempen” på företaget i sin helhet 

och medarbetaren i synnerhet. Engquist (1994) beskriver att han ofta får höra av både 

anställda och chefer att de inte har tid för medarbetarsamtal. Samtidigt visar medar-

betarundersökningar att medarbetare tycker att de får för lite bekräftelse av sin chef. 

Att bekräfta sin personal och ge dem feedback borde vara en naturlig del i alla che-

fers arbete. Blir medarbetarna inte bekräftade kan deras engagemang sjunka och då 

kan chefen bli irriterad vilket leder till att medarbetaren blir irriterad och så är de 

inne i en ond cirkel (Ackerman et al, 2007). Andra tycker inte att de behöver ha 

dessa samtal. Precis som överallt annars i samhället finns det trender för hur företag 

ska organisera sig och hur det ska fungera på arbetsplatser, under en lång tid har det 

varit på modet att ha medarbetarsamtal, men frågan är om vi inte är på väg att överge 

dem till förmån för att kommunicera på andra sätt. För hur som helst kan vi slå fast 

att kommunikation alltid kommer att behövas på en arbetsplats.  

 

Redan Hawthornestudierna (1926-1932) visade att alla medarbetare mår bra av upp-

märksamhet. I den första delen av studierna testades att ha olika belysning i rummen 

där arbetet utfördes. Det ena rummet fick ökad belysning och i ett annat rum fick 

belysningen vara oförändrad. Intressant nog ökade produktiviteten hos båda grupper-

na. Alla medarbetarna kände sig delaktiga i experimentet och de kände att de var en 

del av något större. Detta kallar vi idag Hawthorneeffekten (Grey, 2009). Uppmärk-

samheten gör inte bara att medarbetarna mår bättre utan också att deras prestationer 

höjs (Eriksson-Zetterquist et al, 2006). Beslut sprids ofta inom en grupp företag eller 

organisationer, beslutsfattare kopierar varandra och imitation är vanligt förekom-

mande. Ser vi till ledande organisationer är det ett flertal regler, rutiner och beteen-

den som imiterats av andra organisationer. Förmågan att lära från andra är ett av de 

mest framstående verktygen för att adaptera ny kunskap. Resultatet blir ibland likar-

tat med föregångaren, men saknas förmågan att applicera processen på ett bra sätt, 

kan det förväntade resultatet utebli (Cyert & March, 1992).  Finns det inget givet 

alternativ till medarbetarsamtal kan det alltså vara enkelt för företag att bara göra 

likadant som alla andra. 

 



  
 

4 

 

Institutionell teori beskriver att det finns vissa antaganden och tankar om hur en or-

ganisation bör fungera. De kallas ofta för rationalitetsnormer. Dessa normer finns 

runt omkring organisationer och gör att organisationerna anpassar sig efter dem och 

blir mer lika varandra. Då det finns allmänna normer om vad som är bra och rätt an-

passar sig många företag efter detta även om det inte motsvarar de krav som finns på 

deras utförda arbete (Meyer & Scott, 1992). Om många företag använder sig av med-

arbetarsamtal är det alltså mycket möjligt att andra företag väljer att ha det för att inte 

vara annorlunda. Kan det då vara så att medarbetarsamtalen bara finns till för att fö-

retag härmar andra företag och håller samtalen för att det anses vara bra? Att medar-

betarsamtal helt enkelt har blivit en institution.  

 

En utmaning med medarbetarsamtal kan vara att de inte blir tillräckligt personliga. 

Ofta har chefen som håller i samtalet en lista som ska följas, den anställde ska ha 

samma lista och sedan ska de bocka av då de har diskuterat punkterna på listan. Detta 

lämnar litet utrymme för spontanitet och förtroenden. Det vanligaste är att chefen 

frågar medarbetaren saker men det är inte lika vanligt att medarbetaren ställer frågor 

till sin chef.  Därför är det viktigt att tänka på att både chef och medarbetare ska få 

utrymme att tala (Engquist, 1994). 

 

Hawthornestudierna och mycket annan litteratur visar på att människor behöver 

känna sig sedda. Under medarbetarsamtal är det just medarbetaren som ska stå i fo-

kus. Och då borde medarbetarsamtal vara väldigt bra, men ändå verkar de flesta inte 

vara nöjda med sina medarbetarsamtal och upplever inte alls att de känner sig sedda 

och behövda efter samtalet. Men vad betyder egentligen ett medarbetarsamtal för 

chefer respektive personal? Har chefer och deras personal samma syn på samtalen 

eller är det så att en av parterna har en positiv syn medan en annan har en negativ 

syn? Eftersom medarbetarsamtal existerar borde det finnas någon mening med dem, 

men med utgångspunkt ur de artiklar vi läst börjar vi fundera på om de bara finns för 

syns skull och inte bidrar till att förbättra arbetet. Skulle cheferna och de anställda 

kunna påverka samtalen så att de skulle kunna förbättras eller är de helt enkelt onö-

diga? Vi antar att medarbetarsamtalen är ett bra tillfälle för chefen att se hur den an-

ställde trivs på jobbet och att diskutera generella frågor men vi tror också att många 

medarbetare inte ser meningen med samtalen och inte heller känner att chefen går 

vidare med de diskussioner som förts. Dagens organisationer anses vara betydligt 
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mer decentraliserade än tidigare och antalet anställda per chef är betydligt större idag 

än för 20-30 år sedan. Kanske är det så att antalet medarbetare har överstigit den 

gräns där det är möjligt för en chef att ha god kunskap om sina medarbetare och de-

ras arbetsinsatser, det vill säga det kontrollspann som chefer har. 

 

Är det någon mening med att ha medarbetarsamtal? Ibland kan det kännas som att de 

finns endast för att fylla ett ceremoniellt syfte. Har det blivit en trend med medarbe-

tarsamtal och blir organisationer mer och mer lika varandra? Det skulle innebära att 

en isomorfism uppstår. Imiterande isomorfism kan skapas då ett företag inte vet hur 

de ska hantera något och väljer att härma någon annan som har ett framgångsrikt sätt 

att arbeta på (Powell & DiMaggio, 1991). Om det inte finns något givet alternativ till 

medarbetarsamtal kan det alltså vara enkelt för företag att bara göra likadant som alla 

andra. Utifrån ovanstående problemdiskussion har vi valt att fokusera på upplevelsen 

av medarbetarsamtal hos både chefer och medarbetare. Och detta har lett oss fram till 

vår problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur uppfattas medarbetarsamtal och dess funktion av medarbetare och chefer? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår studie är att försöka ta reda på hur chefer och medarbetare upplever 

medarbetarsamtal för att se om dessa samtal fyller någon funktion eller om de existe-

rar utan någon egentlig anledning. 
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2 Metod 

Vår metod är uppdelad i sex delar; forskningsansats, forskningsstrategi, undersök-

ningsdesign, datainsamlingsmetod, kvalitetsdiskussion och forskningsetik. Under 

varje rubrik presenterar vi de olika delarna med underrubriker som visar vilka me-

toder och ansatser vår uppsats bygger på. Varje rubrik avslutas med vilken metod 

eller ansats vi valt, och hur vi gått tillväga. 

 

2.1 Forskningsansats 

Induktiv ansats är motsatsen till deduktiv ansats och beskriver olika sätt att växla 

mellan begrepp och data (Yin, 2013). Induktiv ansats går i riktning mot att låta data 

leda till begrepp till skillnad mot deduktiv ansats där forskaren bestämmer sig för 

vissa begrepp som sedan avgör vilka data som forskaren behöver samla in (Yin, 

2013). Vi valde en induktiv ansats då vi ansåg att teorier om hur anställda och chefer 

ställer sig till fenomenet medarbetarsamtal är relativt teori- och begreppsfattiga. Ge-

nom att intervjua anställda och chefer först kunde vi efter det söka teorier och skapa 

en teoretisk bild av den upplevda verkligheten. 

2.1.1 Frågeställning 

En ytterst viktig sak för forskaren att ha i åtanke är att problemet tydligt formuleras 

som ett problem eller fråga. Den initiala idén som startade impulsen till forskningen 

måste omsättas till forskningsfokus. En bra forskningsfråga är genomförbar inom den 

tid och de resurser som finns tillgängliga, vilket är relevant rent vetenskapligt (Den-

zin & Lincoln, 2000). Förslaget måste visa på att forskningsfrågans framtoning 

kommer vara möjlig att besvara. Den föreslagna forskningen bör vara kontextuali-

serad i termer som har föregått det. Studien måste beskrivas med hänsyn till annan 

forskning som gjorts eller görs inom området och hur denna forskning kopplas till 

den (Denzin & Lincoln 2000). Vi har i vår frågeställning använt de termer vi beskri-

vit i inledningen för att inte förvirra läsaren. Samtidigt har vi anpassat antalet inter-

vjuer till den tidsram vi haft till förfogande. Forskningsfrågan anser vi vara fullt möj-

lig att besvara med den framtoning vi valt. Denzin och Lincoln (2000) beskriver vik-

ten av att studien måste motiveras med hjälp av utformandet av forskningsmetod och 

ha ett klart och tydligt fokus såväl som inriktning. Studien ska vara tydlig och möjlig 

att förverkliga i sitt syfte och mål (Denzin & Lincoln 2000). Vi har alla tre forskare 

varit delaktiga i såväl intervjuer som konstruerandet av intervjufrågor. Vårt fokus är 
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tydligt och valet av forskningsmetod motiveras genom forskningsfrågan om chefer 

och anställdas uppfattning om medarbetarsamtal.    

2.2  Forskningsstrategi 
Enligt Bryman och Bell (2005) bygger kvalitativ forskning på ord och på att vår upp-

levda verklighet ska ses som en social konstruktion. Valet av forskningsstrategi här-

rör sig med utgång från vår frågeställning och vilka resurser som finns att tillgå och 

vilken forskningserfarenhet som finns i gruppen. Widerberg (2002) menar att kvalita-

tiv forskning är karaktärsbeskrivande medan kvantitativ forskning identifierar mäng-

den av något. I vår studie vill vi få en ökad förståelse för chefer och anställdas upp-

fattning om medarbetarsamtal vilket på ett naturligt sätt lett oss in i en kvalitativ 

forskningsstrategi. Det stämmer bra med hur Widerberg (2002) förklarar att kvalita-

tiv forskning primärt söker efter fenomenets mening. Som forskare i en kvalitativ 

studie befinner du dig ofta tämligen nära de människor och miljöer som forskningen 

belyser. Forskaren får på så sätt en mer omedelbar vetskap om forskningsobjekten 

och dess företeelser (Ahrne & Svensson, 2012). Detta såg vi som en förutsättning för 

att kunna för att kunna få fram chefer och anställdas uppfattning rörande forsknings-

problemet. Samtidigt ger kvalitativ forskning en större flexibilitet när det kommer till 

exempelvis intervjun, då den gav oss möjlighet att formulera om frågor eller ställa 

följdfrågor. Ahrne och Svensson (2012) beskriver att avståndet till forskningsobjek-

tet minskar och det ges möjligheter att anpassa forskningsdesignen om det sker för-

ändringar. 

 

Vidare ansåg vi fenomenet medarbetarsamtal som något av ett institutionellt feno-

men som använts av en mängd organisationer. Begränsningen av förklaringar till 

detta fenomen såg vi som en utmaning att söka svar på och Yin (2013) beskriver kva-

litativ forskning som en möjlighet att utveckla nya begrepp. Vidare menar Yin 

(2013) att dessa nyutvecklade begrepp skulle kunna förklara vissa sociala begrepp. 

Sannolikt ser vi en möjlighet att förklara fenomenet medarbetarsamtal som en möjlig 

social process med hjälp av kvalitativ forskning, vilket fick oss att utesluta kvantita-

tiv metod som strategi. Holme och Solvang (1997) säger att det finns en grundläg-

gande likhet mellan de båda strategierna och det är att de har gemensamma syften. 

De syftar båda till att försöka ge en bättre förståelse för vårt samhälle och hur vi som 

lever i det påverkar varandra. Detta som individer, i grupp eller som institutioner. 
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2.3  Undersökningsdesign 

Mycket av det vi gör, även i vårt vardagsliv handlar om metodval, hur vi ska gå till-

väga för att på bästa sätt göra något. För att förstå vad ett metodavsnitt ska handla om 

kan det hjälpa att tänka på metoden som en resväg som ska ta resenären, alltså läsa-

ren, från en punkt till en annan. Metoden ska hjälpa oss att ta oss från ett problem till 

en lösning. Dock finns det inom samhällsvetenskapen ett begränsat antal accepterade 

metoder att välja mellan. Som forskare står det en naturligtvis fritt att försöka komma 

på nya metoder men det vanligaste är ändå att välja något som är väl använt och be-

prövat (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

När en forskare har kommit fram till vad som ska studeras gäller det att denne frågar 

sig själv vilken typ av data som behövs för att få fram de svar som söks. Det finns 

många alternativ och en metod behöver inte vara mer riktig än någon annan men det 

kan vara så att vissa metoder är mer ändamålsenliga än andra. Olika metoder produ-

cerar olika typer av data och som forskare gäller det att försöka avgöra vilken typ av 

data som är mest lämplig för just den egna frågeställningen och därmed avgöra vil-

ken metod som på bästa sätt kan generera dessa data (Ahrne & Svensson, 2012). Vi 

har valt att använda oss av en tvärsnittsdesign, vilket innebär att vi samlat in data 

från flera olika organisationer och individer med olika befattningar. Tvärsnittsdesign 

syftar till forskaren samlar in data från fler än ett fall för att upptäcka olika mönster 

eller samband (Bryman & Bell, 2013). 

 

När metodvalet är gjort kan forskaren koncentrera sig på vilka empiriska objekt han 

eller hon ska rikta in sig på. I ett senare skede när forskaren arbetar med likheter och 

olikheter i ett urval av fall kallas det för att göra “teoretiska urval” (Ahrne & Svens-

son, 2012). Vi har valt att använda oss av personliga intervjuer eftersom vi vill un-

dersöka hur människor känner inför medarbetarsamtal. En enkät hade kunnat ge oss 

många svar, men dessa hade troligtvis inte varit särskilt utvecklade. Och eftersom vår 

frågeställning handlar om hur medarbetare och chefer uppfattar medarbetarsamtal har 

vi valt att hålla semistrukturerade intervjuer.  

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

För att vara extra tydliga gör vi en skillnad mellan data och empiriskt material. Data 

är det som görs i fältarbetet, till exempel intervjuer eller något annat vi kan uppfatta 
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med våra sinnen. Det empiriska materialet bygger på forskarnas data. Har en intervju 

gjorts är det data medan den transkriberade versionen av intervjun är empiriskt 

material (Ahrne & Svensson, 2012). 

 

2.4.1 Primär- och sekundärdata 

Normalt görs det skillnad på två olika typer av data, primärdata och sekundärdata. 

Primärdata innebär att forskaren själv samlat in data genom att utnyttja olika så kal-

lade datainsamlingsmetoder. Sekundärdata är sådan information som redan finns och 

som samlats in av andra (Halvorsen, 1992). 

 

Flera olika metoder kan användas för att samla in primärdata och valet av metod på-

verkas av syftet med forskningen, tillgängliga källor och forskarens färdigheter. Ex-

empel på metoder som används för primärdatainsamling är observationer, intervjuer 

eller frågeformulär. Det finns tillfällen när den bästa metoden för forskningen är för 

resurskrävande eller att forskaren inte har kompetens att utföra den. Uppstår sådana 

situationer bör forskaren vara uppmärksam på att begränsningen påverkar kvaliteten 

på data (Kumar, 2006). Primärdata har samlats in under dessa intervjuer och som 

Kvale (1997) nämner är det bra att prata med individer för att få reda på hur de upp-

lever sin arbetssituation.   

 

Sekundärdata kan delas in i tre områden vilka är; historiska källor, bokföringsdata 

samt processdata. Historiska källor måste granskas kritiskt och tolkas i relation till 

tiden de producerats i. Bokföringsdata kan exemplifieras genom företagsredovis-

ningar, offentliga register, kyrkoböcker och personalregister.  Processdata är obear-

betad information antingen via skrift eller bild som t.ex. tv, radio, tidningsartiklar, 

riksdagsdebatter eller privata brev. Här skiljer man ofta på personliga källor som 

privata brev och institutionella källor som arbetsdokument eller årsrapporter. Det 

som är typiskt för processdata är att de skapats utan syfte att ligga till grund för 

forskning. Detta ställer givetvis större krav på granskning från forskarens sida och då 

framförallt när historiska källor hanteras (Halvorsen, 1992). Vid användandet av se-

kundärdatakällor måste forskaren vara försiktig då det kan uppstå problem med till-

gänglighet, utformning och kvaliteten på data. Problemen varierar från källa till källa 

och måste hanteras efter dess kvalitet. Viss data kan inte antas vara tillgänglig innan 
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forskningen påbörjas, men kan senare visa sig inte alls vara tillgänglig. Därför är det 

viktigt att säkerställa tillgängligheten innan forskningen påbörjas (Kumar, 2006). 

 

I vår uppsats använder vi oss främst av primärdata vilka har samlats in under inter-

vjuer. Vi har i ett stycke i vår uppsats använt oss av processdata, och då i form av en 

tidningsartikel. Denna artikel har endast använts för att lyfta fram vårt ämne och för 

att visa på att medarbetarsamtal är ett aktuellt ämne och den används inte i våra ana-

lyser. Vi har valt att endast använda oss av böcker och vetenskapliga artiklar för att 

höja trovärdigheten i vår uppsats. Dessa har källgranskats före publicering i rappor-

ten. 

 

2.4.2  Kvalitativ intervju 

Om forskare vill veta hur individer upplever sin livs- eller arbetssituation är ett bra 

sätt att prata med dem. Under ett intervjusamtal kan forskaren lyssna till individens 

föreställning om sin livsvärld beskrivet med dennes egna ord. Den kvalitativa forsk-

ningsintervjun bygger på ett samspel mellan forskaren och den som intervjuas 

(Kvale, 1997). Kvalitativa intervjuer innehåller klara frågor som är enkla att förstå, 

och dessa ska ge svar med mycket innehåll och information. Intervjuer bidrar alltså 

med mycket material. En kvalitativ intervju handlar om att ställa frågor för att få svar 

på hur människor känner. Denna form av intervju är ett sätt för att kunna förstå hur 

människor fungerar, hur de uppträder och hur de tänker (Trost, 2010). 

 

Det finns tre olika typer av intervjuer, strukturerade, semistrukturerade och ostruktu-

rerade. Strukturerade intervjuer utgår i princip från ett frågeformulär som responden-

ten besvarar tillsammans med intervjuaren medan ostrukturerade intervjuer bygger 

på att den intervjuade får fram sina tankar utan att forskaren ingriper i någon större 

utsträckning genom att ett ämne presenteras för respondenten som i princip får ut-

veckla detta fritt. Vid semistrukturerade intervjuer, som vi har valt att använda oss 

av, använder intervjuaren en lista med frågor som ska hanteras under intervjun. In-

tervjuaren har däremot möjlighet till flexibilitet när det rör frågornas ordning samti-

digt som det ger möjlighet för respondenten att vara mer utförlig och utveckla sina 

svar. Fokus läggs på respondentens öppna svar och utvecklade synpunkter. Det som 

skiljer ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer är graden av forskarens in-
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blandning och vilken längd och karaktär på svaren som tillåts. Semi- och ostrukture-

rade intervjuer har ett mer upptäckande syfte som grundidé (Denscombe, 2006). 

 

2.4.3 Standardisering & struktur 

Standardisering innebär huruvida frågorna som ställs under intervjun ställs på samma 

sätt och om situationen är densamma under alla intervjuer. När standardiseringen är 

låg anpassas istället intervjun efter situationen och efter den som intervjuas. Formu-

leringar behöver inte vara samma och ordningsföljden är inte förutbestämd utan frå-

gorna tas i den ordning som känns naturlig under intervjun (Trost, 2010). Under vårt 

arbete har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade 

med en låg standardisering.  Vi har under intervjuerna haft förberedda frågor men vi 

har inte ställt dem i någon särskild ordning utan anpassat varje intervju efter person 

och situation. Detta har vi gjort för att intervjun ska kännas naturlig och för att våra 

respondenter ska kunna svara och känna ett sammanhang utan att vi avbryter med en 

fråga som för stunden inte är relevant. 

 

2.4.4 Tystnadsplikt 

Vid första samtalet med de personer som är tänkta att intervjuas kan tystnadsplikt 

diskuteras. Ett löfte om tystnadsplikt är viktigt att hålla och det innebär att ingen ska 

kunna få reda på vem respondenten är. Om en respondent lovas anonymitet innebär 

det att namnet på personen eller andra saker som kan förknippas med personen inte 

får avslöjas. Anonymitet kan gälla både för den som intervjuar och för läsaren. Att 

vara konfidentiell under en intervju innebär att ingen utomstående får ta del av något 

som sägs eller görs under intervjun.  Under intervjun är det viktigt att informera re-

spondenten om att han eller hon när som helst får avbryta intervjun om de skulle vilja 

(Trost, 2010).  

 

Våra respondenter har inledningsvis blivit upplysta om vår tystnadsplikt och att de 

när som helst kan avbryta intervjun. Respondenterna är anonyma i vår uppsats men 

de är inte anonyma för oss författare eftersom det är vi själva som utfört intervjuerna. 

Ingen av våra respondenter bad om att få vara anonym, det var vi själva som tog upp 

det innan vi påbörjade intervjun. Trots att ingen krävt anonymitet var alla positiva till 

att få vara anonyma i uppsatsen. Vi tror att många människor inte offentligt vill prata 

om sina känslor, därför väljer vi att har respondenterna anonyma i uppsatsen, så att 
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alla ska våga säga vad de vill. Vi anser heller inte att det skulle fylla något syfte i 

uppsatsen att tala om vilka personerna är, eftersom vi inte strävar efter att jämföra 

personer eller företag. Istället ser vi det som en fördel att ha dem anonyma eftersom 

fokus då istället ligger på en jämförelse mellan känslor och inget annat, så som ålder, 

kön eller bakgrund. 

 

2.4.5 Plats för intervjun 

En intervju är ett samtal mellan den intervjuade och den som intervjuar. Därför bör 

ingen annan kunna lyssna på vad som sägs och det ska vara lugnt och tyst runt om-

kring. Det kan vara bra att låta den intervjuade välja plats för intervjun men det är 

också bra att ha förslag att ge denne. Då är det bra att undvika t.ex. ett kafé eller 

andra offentliga platser. Om den intervjuade får välja plats för intervjun gör det att 

denne kan få chansen att känna en trygghet (Trost, 2010). Vi har valt att låta de in-

tervjuade välja plats för intervjun. Dels för att personerna ska kunna välja en plats 

där de känner sig trygga men också för att de ska kunna välja en plats nära till hands 

så att intervjun inte tar upp för mycket tid för dem. Våra intervjuer har på grund av 

detta hållits på olika platser. Hälften av våra respondenter valde att ha intervjuerna i 

sina egna hem medan den andra hälften bjöd in oss till deras arbetsplatser. Vi tror att 

flera personer har tackat ja till att bli intervjuade eftersom de inte behövt ge sig iväg 

långt. Samtidigt som vi låtit de intervjuade välja plats har vi föreslagit att välja en 

plats som inte är offentlig för att kunna undvika störande ljud runt omkring eftersom 

alla intervjuer spelats in, och för att ingen utomstående ska kunna höra vad som sägs. 

 

2.4.6 En eller flera intervjuare 

Vanligast är att det är en person som intervjuar och en person som blir intervjuad. 

För intervjuaren kan det kännas skönt att ha en kollega med sig så att man kan stötta 

varandra. Men då krävs det också ett mycket bra teamwork. Den intervjuade kan 

däremot känna sig lite underlägsen om det är två personer som intervjuar.  I vissa 

situationer passar det bäst med två intervjuare, t.ex. om intervjun handlar om något 

känsligt eller om den intervjuade är en positionsinnehavare då kan det ses bra att vara 

två intervjuare (Trost, 2010). Under varje intervju har vi varit en person som inter-

vjuar. Vi anser att det är lättare att få en bra konversation och diskussion om man är 

två personer som sitter och pratar jämfört med om en tredje part är med. För att få 

fram så ärliga och djupa svar som möjligt tror vi att det är viktigare att den intervju-
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ade känner sig trygg i intervjusituationen än att alla intervjuer utförs på exakt samma 

sätt med samma intervjuare. Eftersom det är just personers känslor vi vill få reda på 

anser vi att vi fått ett bättre material genom att jobba på det här sättet än att följa en 

fast bestämd struktur. 

 

2.4.7 Ljudupptagning 

Att spela in en intervju har både fördelar och nackdelar. En fördel är att intervjuaren 

inte behöver anteckna utan kan hålla fullt fokus på svaren på frågorna. Men en in-

spelning tar lång tid att lyssna igenom och det kan vara krångligt att hitta det man 

söker. Oavsett om intervjun spelas in eller inte är intervjuarens minne en av de vik-

tigaste källorna, då det även innehåller intryck från intervjun (Trost, 2010). 

 

Alla vill inte bli inspelade under en intervju och även om många går med på det kan 

det innebära att de känner sig mindre trygga och inte säger allt vad de skulle ha sagt 

om intervjun inte hade spelats in. Det är bra att spela in men att inte låta inspelnings-

apparaten ligga framme hela tiden. Syns den inte kan den lätt glömmas bort av den 

intervjuade (Trost, 2010). Våra intervjuer har spelats in för att vi inte vill gå miste 

om någon information. Vi har valt att sitta ned med respondenterna och fokuserat på 

konversationen istället för att anteckna. Det har dessutom varit lättare för oss att 

komma ihåg intervjun, eftersom vi varit fokuserade på samtalet hela tiden. Vi har 

självklart informerat alla om att vi spelat in intervjun, men ingen av våra responden-

ter har motsatt sig detta. Alla intervjuer har efteråt transkriberats. 

 

2.4.8 Styrkor och svagheter med intervjuer 

På många sätt är det väldigt bra att använda sig av intervjuer, på relativt kort tid får 

forskaren ta del av flera personer reflektioner kring ett visst ämne. En svaghet kan 

dock vara att forskaren får en begränsad bild. Det går inte att utgå från att människor 

gör som de säger och det kan krävas att forskaren tar till observationer för att komma 

tillrätta med det problemet. Ett annat bekymmer kan vara om intervjuaren tolkar re-

spondentens svar på fel sätt, kanske menade den intervjuade något annat än vad fors-

karen uppfattade (Ahrne & Svensson, 2012). 
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2.4.9 Urval 

Vid kvalitativa undersökningar kan det vara svårt att bestämma hur stort urval man 

ska ha, oftast baseras det på hur lång tid forskaren har på sig. Det är bra att försöka 

hålla så få intervjuer som möjligt eftersom det annars kan bli väldigt mycket material 

att bearbeta. Det kan vara bra att börja med ett fåtal intervjuer och om det sedan be-

hövs, utföra fler. Intervjuaren kan också känna att denne inte kommer få ut någon ny 

information av flera intervjuer, och då räcker det med de redan utförda intervjuerna. 

Men med detta kommer en risk att intervjuaren mår dåligt på något sätt och att det är 

intervjuaren som inte är mottaglig för mer information snarare än att det inte finns 

mer information att få (Trost, 2010). Enligt Trost (2010) är det bäst att bestämma ett 

antal intervjuer som ska genomföras och om det behövs sedan utföra flera. En vanligt 

förekommande metod för att välja vilka personer som ska intervjuas är bekvämlig-

hetsurval. I denna metod väljer man att intervjua de personer man får tag på, och som 

passar in i studien. En nackdel kan vara att man väljer personer med starka åsikter 

eller personlighetsdrag och glömmer bort människor med mindre stark framtoning 

(Trost, 2005). 

 

De intervjupersoner vi valt är sex medarbetare som genomfört medarbetarsamtal 

samt sex ledare i arbetsledande roll som genomför medarbetarsamtal med sina med-

arbetare regelbundet. När vi valt våra respondenter har vi inte tagit hänsyn till kön, 

ålder eller organisation. Detta har vi gjort medvetet för att minimera risken för jäm-

förelse mellan de olika organisationerna de arbetar inom. Vi har begränsat vårt urval 

till vår bekantskapskrets med kravet att cheferna ska ha hållit i medarbetarsamtal och 

medarbetarna ska ha varit på medarbetarsamtal. De personer vi valt är de vi först 

kom att tänka på och som sedan hade möjlighet att träffa oss. Detta har vi gjort av 

flera anledningar. Dels för att kunna spara tid och fråga personer som är lättillgäng-

liga, detta med tanke på att många intervjuer skulle genomföras på relativt kort tid. 

Men också för att vi tror att människor är mer benägna att ärligt prata om sina käns-

lor med någon de känner än med en helt okänd människa. Detta tror vi har inneburit 

att våra respondenter känt sig trygga med oss och vågat berätta hur de verkligen kän-

ner. Vi är medvetna om att det skulle krävas betydligt fler intervjuer för att få ett mer 

generellt resultat men vi har valt att intervjua 12 personer för att kunna gå på djupet 

med dem.  
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2.5 Kvalitetsdiskussion 

 

2.5.1 Förförståelse 

Förförståelse beskrivs av Olsson och Sörensen (2011) som forskarens förkunskap 

eller erfarenhet inom ämnet eller området som ska studeras. Det är viktigt att forska-

ren klargör sin förförståelse inom det aktuella forskningsområdet. Genom klargöran-

det av förförståelsen skapas en utgångspunkt för hur forskaren kan komma att tolka 

materialet. Denna redovisning av förförståelsen är ett krav för att säkerställa kvali-

teten och att forskarna är medvetna om att förförståelsen inte får påverka eller 

överskugga objektiviteten i resultattolkning eller datainsamlingsprocessen (Olsson & 

Sörensen, 2011).  Av oss som är delaktiga i denna uppsats har en ingen erfarenhet av 

medarbetarsamtal, en har deltagit i medarbetarsamtal och en har både deltagit och 

genomfört medarbetarsamtal. 

 

2.5.2  Teoriinsamling 

Medarbetarsamtal är inget nytt ämne i bemärkelsen att det saknas litteratur inom om-

rådet och det finns en mängd författare. Vi har till det yttersta försökt att använda oss 

av så aktuell litteratur som varit möjligt, även om vi uteslutande försökt använda oss 

av den ursprungliga källan litteraturen refererat till. Aktualiteten för den teori vi sam-

lat in är därför varierande, men är också erkänd inom området. Exempelvis inom 

området institutionell teori där Meyer & Scott och Powell & DiMaggio är de mest 

framstående har vi använt dessa som referenser även om teorin diskuteras i betydligt 

mer aktuell litteratur än dessa. Majoriteten av teorin är hämtad från erkänd littera-

tur. Detta angreppssätt inom teorinsamlingen är genomgående och ett medvetet val 

från vår sida. Detta för att befästa en hög trovärdighet, vilket vi anser vara en viktig 

grundsten inom forskning. 

 

2.5.3  Teoretisk referensram 

Som referensram för hur vi skapade vår intervjumall har vi använt oss av specifik 

litteratur för kvalitativa intervjuer. Vårt syfte har varit att få fram hur medarbetarsam-

tal uppfattas eller som Kvale (1997, s. 9) säger “Om man vill veta hur människor 

uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?”.  I vår frågemall har vi 

enligt kvalitativ forskningsteknik, ställt öppna frågor med möjlighet till följdfrågor i 

enlighet med teorier och forskning om objektiva kvalitativa intervjuer. Begreppet 
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medarbetarsamtal som även är synonymt med utvecklingssamtal diskuteras i (Perso-

nal & Ledarskap, nr 9, 2012) där det ifrågasätts om dessa samtal kanske spelat ut sin 

roll. Vi har valt att definiera medarbetarsamtal enligt hur Ljungström (2011) definie-

rar det.  

 

2.5.4 Trovärdighet 

En del forskare menar att det behövs andra kvaliteter för att bedöma kvalitativ forsk-

ning än reliabilitet och validitet som används inom kvantitativ forskning. Eftersom vi 

arbetar utifrån en kvalitativ modell väljer även vi att gå på den linjen.  De två kriteri-

erna som istället används är trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra 

olika delar, nämligen: 

 Tillförlitlighet (motsvarar intern validitet) 

 Överförbarhet (motsvarar extern validitet) 

 Pålitlighet (kan jämföras med reliabilitet) 

 Möjlighet att styrka och bekräfta (motsvarar objektivitet) 

En orsak till att dessa begrepp är bättre att använda är att vid en kvalitativ metod är 

det möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verklighet-

en.  Denna verklighet kan beskrivas på ett eller flera sätt (Bryman & Bell, 2005). 

2.5.5 Tillförlitlighet 

Då det finns många olika beskrivningar av vår sociala verklighet är det forskarnas 

trovärdighet när de beskriver sin upplevelse som avgör hur pass acceptabelt resultatet 

är i andras ögon. Att skapa tillförlitlighet i sina resultat inkluderar att forskarna sä-

kerställt att forskningen har utförts enligt de regler som finns och att resultaten rap-

porteras till de personer som är en del av den sociala verklighet forskarna har stude-

rat så att de personerna kan bekräfta forskarnas uppfattning. Detta kallas ofta för re-

spondentvalidering (Bryman & Bell, 2005). 

Vi anser att våra resultat är tillförlitliga då vi har efterföljt gällande regler och våra 

respondenter har fått läsa transkriberingen av våra intervjuer med dem. 



  
 

17 

 

2.5.6 Överförbarhet 

Kvalitativ metod handlar om djup, inte om bredd, och därför tenderar dessa resultat 

att fokusera på det unika i sammanhanget och göra fylliga beskrivningar av detta. 

Lyckas forskarna göra en fyllig redogörelse blir resultaten ofta överförbara till en 

annan miljö (Bryman & Bell, 2005). 

Vår ambition har varit att beskriva på djupet för att våra resultat på så sätt ska kunna 

föras över på andra miljöer. 

2.5.7 Pålitlighet 

För att forskarna ska kunna skapa en pålitlighet ska de inta ett granskande synsätt. 

Detta innebär att forskarna ska säkerställa att de har skapat en total och lättåtkomlig 

redogörelse för alla delar av forskningsprocessen – från problemformulering till ana-

lys av data. Under forskningsarbetets gång fungerar sedan kollegor, eller i vårt fall en 

handledare, som granskare och när arbetet börjar närma sig sitt slut är det upp till 

honom eller henne att bedöma kvaliteten på de arbetssätt forskarna har valt (Bryman 

& Bell, 2005). 

Under vårt uppsatsarbete har vi ett öppet förhållningssätt, vi har inte dolt något för 

vår handledare och vi har haft kontinuerliga möten med honom, allt för att vår upp-

sats ska ha så hög pålitlighet som möjligt. 

2.5.8 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Eftersom det är i stort sett omöjligt att förhålla sig helt objektiv till sitt forsknings-

problem måste forskarna försöka säkerställa att de har handlat i god tro. Självklart 

ska inte forskarna medvetet låta sina personliga värderingar påverka slutsatserna av 

sin undersökning (Bryman & Bell, 2005). 

Redan i vår inledning märker läsaren att författarna har vissa uppfattningar om ämnet 

men vi anser inte att det har påverkat hur våra respondenter har svarat och vi tror inte 

heller att slutsatserna vi drar har påverkats av våra värderingar. 

2.5.9 Äkthet 

Det finns ett antal olika kriterier på äkthet; rättvis bild, ontologisk autencitet, peda-

gogisk autencitet, katalytisk autencitet och taktisk autencitet. 

Rättvis bild: ger undersökningen en rättvis bild av den sociala verklighet forskarna 

studerar? 
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Ontologisk autencitet: de personer som är med i undersökningen, har de någon hjälp 

av sin medverkan? Får de genom sin medverkan en bättre förståelse för den sociala 

verklighet de lever i? 

Pedagogisk autencitet: får de medverkande respondenterna en bättre bild av hur deras 

medmänniskor i miljön upplever den sociala verkligheten? 

Katalytisk autencitet: har respondenterna genom sin medverkan kunnat förändra sin 

situation? 

Taktisk autencitet: har respondenterna genom sitt deltagande fått bättre möjligheter 

att vidta de åtgärder som krävs? 

Äkthetskriterierna uppfattas ofta som provokativa men hur de egentligen har påver-

kat forskningen är inte självklart. Huvudsyftet med dessa kriterier är att ha termer 

som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ (Bryman & Bell, 2005). 

Vi är medvetna om att olika forskare intar olika ståndpunkter och använder sig av 

olika termer, det finns ytterligare fler än de vi har presenterat här. Vi har valt att an-

vända oss av Guba och Lincolns (1994) terminologi för att vi ska kunna presentera 

en så relevant uppsats som möjligt (i Bryman & Bell, 2005).  

2.6 Forskningsetik 

 

“Termen etik används i många skiftande betydelser. Den kommer här (jfr 

Hovedkomiteen, 1981) att användas som beteckning för försök - och för 

resultat av sådana försök - och för resultaten av sådana försök - att sys-

tematiskt medvetandegöra och bearbeta de grundläggande principer, 

normer och värden som ingår i moralen. Etiken blir så att säga moralens 

teori. Med moral avses då de principer, normer och värderingar som bi-

drar till att bestämma en persons eller grupps handlingar i en konkret si-

tuation.” (Hermerén, 1992, s 23). 

 

Som forskare kommer du oftast i kontakt med människor och då kan etiska fråge-

ställningar väckas. Det kan handla om relationen mellan en respondent och forskaren 

eller så kan det handla om etik i projektet, till exempel plagiat eller förfalskning. 

Men vad det innebär att vara moralisk betyder olika saker för olika människor och 
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filosoferna har tvistat om ämnet i många år. Namn och företag kan naturligtvis göras 

anonyma i en uppsats men i och med att personer beskriver situationer kan det i vissa 

fall gå att läsa ut vem respondenten är. För att komma runt problemet kan forskaren 

informera om samtycke. Det innebär att en respondent själv får avgöra om han eller 

hon vill vara med i studien (Ahrne & Svensson, 2012).  När forskaren intervjuar är 

det viktigt att det som sägs dokumenteras. Om forskaren skriver under intervjun kan 

det störa den intervjuade. Att spela in intervjun kan då vara ett bra sätt att dokumen-

tera, men äldre personer kan vara rädda för att bli inspelade. Med tanke på resulta-

tens tillförlitlighet måste intervjun bli ordentligt dokumenterad. Kraven måste vägas 

med hänsyn till den intervjuade och kan inte kraven tillgodoses är det bättre att avstå 

undersökningen (Forsman, 1997). 

 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de etiska frågeställningar vi ansett vara av vikt. 

Samtliga intervjuer har dokumenterats med hjälp av ljudupptagning och intervjuper-

sonerna har lämnat sitt samtycke. Företag såväl som personer har hållits anonyma 

och för att ytterligare stärka anonymiteten har endast en av forskarna deltagit vid 

varje intervju, vilket medför att endast en av forskarna känner till vilket företag och 

vilken person som intervjuats. Inga kategoriseringar som ålder, kön, arbetsplats eller 

yrke nämns eller har dokumenterats under intervjuerna. Det gör spårbarheten ytterst 

begränsad i sin helhet. Samtliga intervjupersoner har deltagit frivilligt i studien och 

varit medvetna om sin möjlighet att avböja under den pågående forskningsprocessen. 

Vidare har vi valt att intervjua personer som står i minimal beroendeställning till 

forskaren för att de inte alls eller till liten grad ska påverkas av relationen till oss som 

forskare. 
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3  Teorier 

Här presenteras de teorier vi valt för att analysera vår insamlade empiri. Teorierna 

har akademisk grund. 

 

3.1 Vad är medarbetarsamtal? 

Strax efter det förra sekelskiftet började Frederick Taylor intressera sig för den en-

skilda människans prestation och i samband med det utarbetade han sin teori Scienti-

fic Management. Taylor var mest intresserad av arbetare men senare utvecklades 

intresset för tjänstemän (Engquist, 1990). 

 

På 1950-talet fick MbO-tekniken genomslag. MbO betyder Management by 

Objectives och den brukar kallas målstyrning i samverkan på svenska. Den här me-

toden kännetecknas av att chef och medarbetare gemensamt ska komma fram till 

vilka mål medarbetaren ska nå under det kommande året. Samtalen användes först 

och främst som arbetsledningsmetod och planeringsmetod (Engquist, 1990). 

 

Det vi i dag kallar medarbetarsamtal introducerades enligt Mabon (1986) under 60- 

och 70-talen. Då började det talas om arbetslivets livskvalitet, att arbetslivet ska vara 

stimulerande och utvecklande, att arbetet ska ge trygghet, att det ska finnas en demo-

krati på arbetet och att det ska finnas en jämnvikt mellan arbete och fritid (Engquist, 

1990). Dessutom tyckte man att görs en bedömning av medarbetaren måste det 

komma honom eller henne tillgodo och därför måste samtalet få en annan karaktär än 

att vara enbart bedömande. 

 

Synen på en människa i arbetslivet har alltså gått från att se henne som en maskin 

som styrs av andra till att se henne som en medarbetare med intressen som måste tas 

omhand. I stället för att chefen pekar med hela handen finns nu en dialog mellan 

medarbetare och chef (Engquist, 1990). 

 

3.1 Definition av medarbetarsamtal: 

 

 Ett regelbundet, återkommande samtal mellan en medarbetare och dennes 

chef 

 Samtalet ska röra arbetssituationen och de människor som berörs av den 
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 Ska utgå från verksamhetens mål och ska knyta ihop mål och medarbetare 

 Ska hållas i en avkopplande miljö där inga yttre omständigheter stör 

 Båda parter ska ha haft tid på sig innan för att förbereda sig inför samtalet 

 Chef och medarbetare ska diskutera hur arbetets vardag fungerar 

 Tillsammans ska chef och medarbetare diskutera vad som är bra och vad som 

kan bli bättre. 

 Det ska finnas tillräckligt med tid avsatt för att båda parter ska kunna tala till 

punkt utan att känna sig stressade. 

 Perspektivet bör ligga både på det som har varit och på framtiden 

 En åtgärdsplan ska upprättas med utgångspunkt ur samtalet, t ex kan det vara 

en utbildningsplan eller hur man ska förändra ansvarsfrågan i vissa arbets-

uppgifter (Ljungström, 2011). 

 

3.2 Vad är syftet med medarbetarsamtal? 

Ett medarbetarsamtal har flera olika syften. Här kan man titta på vilken kompetens 

och erfarenhet som en individ har och om denne behöver utvecklas på något sätt. 

Samtalet finns bland annat till för att kunna titta på individers resultat på arbetet och 

så att chefen ska kunna ge beröm och kritik. Det kan under samtalet sättas upp ansvar 

och mål för individer, och dessa ska kopplas till företagets vision. Men medarbetar-

samtalen är inte bara till för att titta på kompetens och mål, samtalet finns också för 

att medarbetarna ska känna att de är delaktiga i företaget och för att de ska kunna ge 

olika förslag på förändringar eller andra saker de tycker är angelägna. Det är viktigt 

att samtalet sker vid en viss tidpunkt och att båda parter då lägger en del av sin tid för 

att kunna ha ett samtal (Mehrens, 1998). 

 

Ett medarbetarsamtal ska inte ersätta den dagliga kontakten som ofta finns mellan en 

chef och medarbetare och det är heller inte ok att skvallra om andra medarbetare vid 

dessa samtal. Samtalen finns till för att hjälpa både medarbetaren och chefen att för-

stå hur situationen på arbetsplatsen ser ut just nu, varför den ser ut som den gör och 

att utefter det göra medvetna val. Alltså handlar det inte om att tala till eller intervjua 

utan det är ett samtal mellan två individer (Ljungström, 2011). 

 

Evans och Wright (2008) menar att den tidigare formen av medarbetarsamtal (så 

kallade utvecklingssamtal) fokuserar mycket på en bedömning av den enskilda indi-



  
 

22 

 

videns prestation och produktivitet. Idag går samtalen mer och mer mot att vara en 

öppen diskussion om prestation, utveckling och framgång. Vidare påpekar de att det 

är vedertaget att organisationer har en process för att säkerställa att samtal och be-

dömningar görs på ett konsekvent sätt. Det finns många fördelar med en effektiv 

bedömning, först och främst ger det en möjlighet att diskutera mål under en period 

mot tidigare överenskomna mål (Evans & Wright, 2008). Tidigare uppsatta mål sä-

kerställer att chefen och medarbetaren är medvetna om vad som förväntas av medar-

betaren. Dessutom bör bedömningen diskutera karriärmål och potential för den en-

skilde, och därefter identifiera och komma överens om utvecklings- och utbild-

ningsmöjligheter. Evans och Wright (2008) säger vidare att ytterst bör bedömningen 

förbättra kommunikationen mellan chef och medarbetare, vilket i sin tur förbättrar 

arbetstagarnas motivation. 

 

3.3 Vems är samtalet? 

Medarbetarsamtalen ska vara en hjälp för både chef och medarbetare att begripa hur 

arbetssituationen är, varför den är som den är och hur man ska kunna gå vidare med 

detta. Det ska alltså vara ett gemensamt samtal och inte någon frågestund (Ljung-

ström, 2011). 

 

3.3.1 Vinster med samtalet för organisationen. 

 

För chefen: 

För chefen är en av vinsterna att denne får en tydlig bild av de individer han eller hon 

har i sin närhet och dessutom vilken kompetens som finns i organisationen. Samtidigt 

får chefen se varje individs personliga målbild och vad som motiverar den enskilde 

(Ljungström, 2011.) Chefen kan även skapa en bild av vilken kapacitet som finns hos 

individen och hur denne kan vidareutvecklas. Då ges chefen möjlighet att stimulera 

och motivera personal med hjälp av t. ex belöningssystem som är både effektiva och 

finansiellt försvarbara (Ljungström, 2011). Samtal som chefen har med sina medar-

betare ger en bra grund för att minimera oönskad personalomsättning, underlätta re-

krytering och verksamhetsutveckling. Samtidigt ger samtal med medarbetarna chefen 

en bättre bild av hur han eller hon blir en bättre chef för den enskilda individen, då de 

efterfrågar olika saker från chefen (Ljungström, 2011). 
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För medarbetaren: 

För medarbetaren ger samtalet en chans att visa chefen vem han eller hon är. Under 

samtalets gång får medarbetaren möjlighet att redogöra för hur de ser på verksamhet-

en och sin egen insats, med en chans att få feedback på det. Själva samtalet är för 

övrigt ett mycket bra tillfälle att jämföra företagets mål med medarbetarens prestat-

ioner och mål. Framförallt få en inblick i om individens karriärmål stämmer överens 

med vad företaget och chefen har för möjligheter att erbjuda. Viktigt är att medarbe-

taren får en personlig återkoppling som är arbetsrelaterad, som beskriver hur och 

med vad denne har lyckats, men även vad han eller hon behöver utveckla för att fylla 

sin roll på arbetsplatsen. Det är en av de stora vinsterna för medarbetaren med samta-

let. Den anställde kan under samtalet med fördel lyfta fram önskemål och förslag om 

hur chefen kan vara en bra ledare för denne (Ljungström, 2011). 

 

För organisationen och verksamheten: 

Organisationen och företaget kan använda samtalet som termometer för att känna av 

situationen på arbetsplatsen (Ljungström, 2011). Det är i samtalen som organisation-

en kan få en uppdatering av utvecklingsläge och kompetensbehov, men även en var-

ning för fallgropar och trender. Organisationen får i ett sådant läge en samlad bild av 

rekryterings- och utbildningsbehov men förenklar även personalplaneringen (Ljung-

ström, 2011). Ett bra genomfört samtal ger en betydligt större effekt än digitala och 

anonymiserade personalundersökningar, där det ofta bara visas procentsatser och 

konstruktiva idéer och tankar missas. Bra samtal ger organisationen goda förutsätt-

ningar för förändringar. Med fördel kan även utfallet av samtalen användas för att 

reflektera över företagskulturen. Exempelvis har medarbetare med mycket kundkon-

takter ofta en tydlig bild av hur omvärlden uppfattar organisationen. I det långa lop-

pet skulle detta kunna innebära att företaget förekommer marknadens efterfrågan och 

på så sätt skaffar sig konkurrensfördelar (Ljungström, 2011). 

3.4 Vad kommer ut av ett medarbetarsamtal? 

 

3.4.1 Kommunikation 

Lindmark och Önnevik (2011) menar att för att människor ska kunna utveckla sina 

resurser måste deras kommunikation fungera. Detta gäller även företag, både externt 
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och internt. Internt måste kommunikationen flyta på bra och förflytta sig snabbt och 

korrekt i hierarkierna. Men den måste också vara horisontell, avdelningar måste 

kunna kommunicera med varandra och detsamma gäller medarbetarna. Utvecklings-

samtal är en slags kommunikation och för att det verkligen ska bli utvecklande måste 

de delaktiga parterna kunna ta del av den feedback de får. När det gäller feedback 

finns det en hel del att tänka på:  

 

 ”Feedback ska riktas till den det berör.” 

 ”Feedback ska vara beskrivande, det vill säga tala om vad som inträffade 

och vilka konsekvenser det fått, t ex i en arbetssituation, och vad som behöver 

förbättras till nästa gång.” 

 ”Feedback behöver ej vara värderande utan koncentrera sig till fakta.” 

 ”Feedback ska vara stödjande och gälla sådant som den som får feedback 

kan ändra på.” 

 ”Feedback ska genomföras vid rätt tidpunkt, och vad som är rätt tidpunktkan 

vara individuellt. En del är mest mottagliga direkt efter det inträffade medan 

andra vill få feedback dagen efter eller ett par dagar senare. Det viktiga är 

att feedbacken genomförs i nära anslutning till händelsen. Det får inte gå för 

lång tid, eftersom både den som ger och får feedback glömmer själva situat-

ionen som feedbacken gälle.”. 

 ”Feedbacken får inte vara för lång utan kan innehålla 2-3 positiva saker man 

ska fortsätta med och 2-3 saker som behöver utvecklas.” 

 ”I feedbacken bör man använda sig av jag-budskap. Kvaliteten på feedback-

en blir bättre när sändaren själv står till svars för det som framförs, i stället 

för att framföra ledningens synpunkter.” (Lindmark & Önnevik 2011, s.187) 

 

Om personen som ger feedback lyckas med punkterna ovan är förutsättningarna för 

utveckling goda. Johari-fönstret beskriver på ett bra sätt hur den här teorin fungerar: 
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Figur 1. Skiss av Johari Fönster skapad av Luft och Ingham 1970 (efter Lindmark & 

Önnevik, 2011 s.188) 

 

Den här teorin togs fram av Luft och Ingham (1970) för att åskådliggöra samspelet 

mellan en grupp och en individ. 

 

Öppna fältet (Arena): visar vad jag och gruppen vet om mig själv. Här sker öppet 

informationsutbyte och ju högre förtroende individerna har för varandra desto större 

blir kunskapsfältet. 

 

Blinda fältet (Blind Spot): det här fönstret visar vad andra vet om mig. Hanteras 

feedbacken på att bra sätt minskar det blinda fältet och arenan ökar. Det här fältet 

leder till att självkännedomen ökar hos individen och det är något som hela arbets-

gruppen har glädje av. 

 

Dolda fältet (Facade): visar vad jag vet om mig själv men som gruppen inte vet. Ska 

en medarbetare våga visa de här egenskaperna för sina kolleger gäller det för en chef 

att skapa harmoni och trygghet i gruppen. En förutsättning som gäller är att det är 

högt i tak, och att en medarbetare känner att han eller hon kan tala om vad denne är 

bra på utan att de andra uppfattar det som skryt. 

 

Okända fältet (The unknown): det här fältet handlar om det som varken jag eller nå-

gon annan känner till om mig. Det är dolda kunskaper som kan komma fram genom 

olika utmaningar. Men det finns också ett omedvetet fält eftersom förmodligen ingen 

Öppet fält Blint fält 

Dolt fält Okänt fält 

Ej bekant för mig Bekant för mig 

Bekant för andra 

Ej bekant för andra 

Figur 1.2 
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kan veta och känna till allt om sig själv (Hersey et al, 2001, i Lindmark & Önnevik, 

2011). 

 

I en grupp där medlemmarna har högt i tak och de är fria att ge varandra feedback, 

där individerna ställs för nya utmaningar och försöker flytta fram sina gränser, där 

finns det bra förutsättningar för att utveckla arenan och minska de blinda och okända 

fälten (Lindmark & Önnevik, 2011). Ett medarbetarsamtal som är utfört på rätt sätt 

gör att kommunikationen mellan arbetsgivare och medarbetare blir bättre. Det är 

också här som företagets mål kan kopplas till en individ och vad som krävs av indi-

viden, t.ex. när det gäller kompetens och vad som behöver utvecklas. Medarbetar-

samtalet kan alltså vara ett sätt för företaget att se till att det alltid finns rätt kompe-

tens (Lindelöw, 2008). 

 

Kommunikationen på en arbetsplats har ett problem: förändring. Personalen föränd-

ras enkelt genom visstidsanställda och inhyrd personal, och många arbetar på flera 

arbetsplatser. Arbetstiden har också blivit mer föränderlig och många medarbetare 

kan arbeta olika tider samtidigt som många idag inte har en viss arbetsuppgift utan 

snarare ett arbetsområde, så vad personen gör om dagarna kan variera stort mellan 

olika dagar (Eriksson, 2008). 

 

3.4.2 Karriärsplan 

Att ha en karriärplan är viktigt av flera anledningar. Det gör att ett företag har lättare 

att behålla kompetent personal och att kunskap inte försvinner från organisationen. 

Har de anställda möjlighet att utvecklas på sin arbetsplats gör det dessutom att triv-

seln ökar (Lindmark & Önnevik, 2011). 

 

Traditionellt sett har det betytt att klättra uppåt i hierarkin när man har pratat om att 

göra karriär. En sådan vertikal karriärplan har sett till att företaget har tillräckligt 

med chefer. Men det är inte det enda sättet att göra karriär på, det går också att göra 

horisontell karriär. Den typen av karriär säkerställer att kunskapen som finns inom ett 

företag utvecklas, det kan företaget hjälpa till med genom att löpande se till att ut-

bilda sin personal och se till att personalen får olika erfarenheter. En organisation 

mår bäst av att ha personal som gör karriär både vertikalt och horisontellt (Lindmark 

& Önnevik, 2011). 
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3.5 Vilka möjligheter finns det? 

 

3.5.1 Utveckling 

För ett företag är det väldigt viktigt att se till att det finns en plan för hur man ska gå 

tillväga för att se till att personalen fortlöpande får utbildning. Inom många företag är 

det en tyst överenskommelse att personalen ska utbildas men Lindmark och Önnevik 

(2011) rekommenderar ändå att planerna fästs på papper. Företaget bör försöka för-

utsäga vilka kunskaper personalen behöver ha i framtiden för att kunna föra företaget 

framåt och baserat på det se till att personalen får adekvat utbildning. Företag som 

satsar på att utbilda och utveckla sin personal får inte bara nytta av det på ett plan 

utan på flera. Det mest uppenbara kanske är att företaget kan bli mer effektivt när 

personalen har rätt utbildning men en annan effekt är att personalen känner sig sedd, 

de känner att företaget satsar på dem och det leder ofta till en ökad motivation 

(Lindmark & Önnevik, 2011). 

 

3.5.2 Lärande 

Alla individer har olika förutsättningar för att lära sig nya saker men enligt Bruner 

(1966)  har alla en vilja att lära. Dock måste man utgå från en persons egna förutsätt-

ningar och motiv. Bruner (1966) menar att det finns tre olika motiv för lärande: 

 

 Kompetensmotivet, en person vill visa för sig själv och andra att han eller 

hon kan. 

 Ömsesidighetsmotivet, en person vill tillsammans med andra sträva mot att 

nå ett uppsatt mål. 

 Nyfikenhetsmotivet 

 

På så och sätt blir inre motivation viktigare för att lära sig nya saker än både belö-

ningar eller straff. En klar struktur i undervisningen gör att det blir lättare att lära sig 

men som elev måste man ha tillåtelse att ibland göra fel utan att riskera att få skäll. 

Alltså är även det sociala klimatet i lärandet viktigt (Granberg, 2009). 
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3.5.3 Motivation 

 Existentiella motiv, arbetet är medarbetarens livsstil, t.ex. en konstnär eller 

skådespelare 

 Ideologiska motiv, arbetsuppgifterna innebär att man “gör något” för någon, 

t.ex. sjukvård 

 Karriärfokuserade motiv, arbetets lön, medarbetaren får fatta beslut, och en 

bra position på ett företag 

 Specialistorienterade motiv, arbeten som kräver högre utbildning, ett “dju-

pare” arbete, t.ex. läkare 

 Socialt orienterade motiv, en bra och trevlig arbetsplats, aktiviteter av olika 

slag, t.ex. assistenter 

 Trygghetsökande motiv, en återkommande inkomst och tryggheten av att veta 

att man har ett arbete (Eriksson, 2008). 

 

Många medarbetare motiveras inte av en av dessa grupper utan snarare av en kombi-

nation av dem. Vad människor motiveras av ändrar sig också ofta beroende på vilket 

stadie i livet man befinner sig i (Eriksson, 2008). 

 

“Med arbetsmotivation menar vi i dagligt tal den energi vi ådagalägger 

för arbetet, den ambition vi har att söka och behålla ett arbete eller vår 

vilja att anstränga oss för nyttiga arbetsinsatser och förkovran i arbe-

tet”. (Flach, 2006, s.59) 

 

För alla organisationer är det viktigt att medarbetarna är motiverade att arbeta där. 

För att kunna motivera medarbetarna måste cheferna veta vad som motiverar de an-

ställda, och på en arbetsplats är det just arbetsuppgifterna och omgivningen som på-

verkar hur motiverade medarbetarna känner sig (Flach, 2006). Arbetsmotivationen 

blir högre när människor har verkliga uppfattningar om resultat och belöning (Flach, 

2006). En motivationsstrategi är “empowerment”. Detta innebär “delegering och 

skapande av förutsättningar för personlig arbetsplanering och eget beslutsfattande i 

det som rör det egna arbetet”.  Det är också vanligt att försöka engagera och skapa en 

samhörighet för att motivera (Flach, 2006). 
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Många motivations- och prestationsteorier har det gemensamt att de menar att det är 

väldigt viktigt för en medarbetare att få vara med att bestämma över sin egen arbets-

situation, åtminstone till viss del. Logiskt sett är det ju de som befinner sig i verk-

samheten som bäst vet hur det fungerar (eller bör fungera) där. Därför borde det vara 

naturligt att ta med deras åsikter när viktiga beslut ska fattas. Forskning visar att ju 

högre grad av deltagande bland medarbetarna desto mer presterar de (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). 

 

3.5.4 Ökad kompetens 

“Med kompetens i arbetet menar vi personers förmåga att fullgöra en uppgift i ett 

givet sammanhang” (Flach, 2006 s.132). Karriärutveckling är relevant både för med-

arbetarna och företaget de arbetar på. Medarbetarna känner sig mer nöjda med sitt 

arbete och mer verksamma om arbetet stämmer överens med deras personliga intres-

sen. Om dessa stämmer bra överens innebär det att medarbetaren utför bättre arbete. 

De flesta personer strävar efter att ha ett arbete som också är något de tycker är in-

tressant (Flach, 2006). 

 

3.6 Kontrollspann 

Enligt Hilmarsson (2012) spelar olika faktorer in när det gäller hur stor en arbets-

grupp kan vara. Det beror t ex på vilka gruppens arbetsuppgifter är, om gruppen sit-

ter tillsammans eller om de är utspridda, medarbetarnas erfarenhet och naturligtvis 

också chefens erfarenhet. Hilmarsson menar att fler än 15 personer inte bör finnas i 

en grupp, då fungerar det inte att hålla årliga medarbetarsamtal, administrationen blir 

för tidskrävande och en person skulle inte hinna med. 

 

Fördelar med att inte vara chef för fler personer än 15 är att chefen och de anställda 

får mer direkt kontakt. Nackdelen är att beslut som ska tas i organisationen kan ta 

väldigt lång tid. Det kan också påverka relationen mellan chefen och den anställde 

negativt att få en för nära relation då det är svårt att avgöra om man är vänner eller 

om man är chef och anställd (Jacobsen & Thorsvik, 2008). En lösning på problemet 

kan vara att hålla samtalen i grupp. Hilmarsson (2012) menar att ska gruppsamtal 

användas är 5-7 personer en bra storlek på grupp. Blir gruppen större än så tenderar 

de starka att ta över och de svaga att tryckas ner. Dessa samtal fokuserar dock på 

gruppen och individen kommer inte till tals. 
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3.7 Institutionell teori 

Att något är institutionaliserat innebär att det periodvis är många som uppfattar det 

som det moderna eller rätta sättet att organisera (Røvik, 2000). Senast var det runt 

millennieskiftet då det uppfattades som rätt att fokusera på kvalitetssäkring och kva-

litetsstyrning. Under 1980-talet var det lika självklart att moderna organisationer in-

förde målstyrning eller verksamhetsplanering. Dessa recept kan studeras utifrån 

form, innehåll, geografisk spridning och varaktighet (Røvik, 2000). Institutional-

iserande standarder eller recept är inga kompletta lösningar utan ses mer som bygg-

stenar och leder inte till att förklara hur en hel organisation ska utformas. Det finns 

en mängd olika recept för hur organisationer ska arbeta, till exempel: 

 

 Recept på organisationsstruktur 

 Recept på organisationskultur 

 Recept på ledarskap 

 Recept inom rekrytering 

 Recept på personalprogram och rutiner 

 Recept på processer 

 

Detta är långt ifrån alla de recept som är tillgängliga för ledare och chefer i organisat-

ioner. Hur dessa recept förhåller sig till varandra ser vi genom att de har gemen-

samma nämnare även om de i många fall är olika. Ofta dyker recepten upp hos flera 

organisationer samtidigt som exempelvis inom offentlig sektor (Røvik, 2000). Re-

cepten sprids snabbt trots att det bara är idéer, vilket kan förklaras med att de är lag-

rade i skrift och tal. Recepten har på grund av detta ett stort utrymme att tolkas och 

ändras på olika sätt under tiden de sprids. Självklart finns det organisationsrecept 

som är strikt detaljerade och dokumenterade vilket borgar för mindre tolkning och 

omskrivning. De flesta recepten är dock ganska generella idéer och måste därför tol-

kas individuellt av varje organisation.   

 

Røvik (2000) menar att de flesta institutionaliserade organisationsrecept har en be-

gränsad tid och endast är accepterade som förebild inom den avgränsade tiden. Ett 

antal recept skiljer sig dock från mängden och blir därmed institutionella standarder 

under betydligt längre perioder. Røvik (2000) påpekar att långvarig institutionella 
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standarder sedan 1970-talet blivit allt mer ovanligt och istället har tidsrymden för 

dessa standarder eller recept kortats ner avsevärt (Røvik 2000). 

 

”Institutionen kan verka styrande oberoende av den värderingsmässiga 

inställningen hos dem som styrs. Ofta betraktas institutionen nämligen 

som så självklar att de aktörer vars handlande styrs av den inte reflekte-

rar över den. Dess styrande effekt blir därigenom huvudsakligen bero-

ende av aktörernas kunskap om den, medan den värderingsmässiga upp-

slutningen blir av sekundär betydelse.” (Johansson 2002, s. 18). 

 

Powell och DiMaggio (1991) menar att iakttagelsen om att organisationer är upp-

byggda av företeelser i deras omgivning innebär att organisationerna blir isomorfa 

med dem. En förklaring till sådan isomorfism är att organisationer jämförs med deras 

omgivning genom tekniskt och gemensamt beroende. Eftersom de relationella nät-

verken i samhället blir mer och mer tätt sammankopplade, uppstår allt fler rational-

iserade myter (Powell & DiMaggio 1991). Vissa av dem är mycket generaliserade, 

medan andra myter detaljerat beskriver andra strukturella processer. Lagar, ackredi-

tering eller allmän uppfattning kan göra det nödvändigt för organisationerna att in-

föra nya strukturer i organisationen. 

 

Powell och DiMaggio (1991) menar att myter som genereras av organisatoriska 

nycklar och sprids genom relationella nätverk har legitimitet och bygger på antagan-

det att de är rationellt effektiva. Många myter har också officiell legitimitet och 

grundar sig på en juridisk fullmakt som i slutänden leder till att de blir mer eller 

mindre institutionella krav. Omvärldsinstitutionell isomorfism kan få betydande kon-

sekvenser för organisationer, vilket Powell och DiMaggio (1991) beskriver enligt 

nedan: 

 

 De inkluderar delar som snarare är mer allmänt vedertagna än legitimerade i 

termer om effektivitet. 

 Värdet av de strukturella elementen baseras ofta på yttre eller ceremoniella 

kriterier. 

 Beroendet av externt fixerade institutioner begränsar turbulens och bevarar 

stabilitet.  
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Till följd av detta beskriver Powell och DiMaggio (1991) att institutionell isomor-

fism strävar efter organisationens framgång och överlevnad. Vidare menar de att 

implementation av legitima formella strukturer ökar kravet på interna deltagare och 

externa ingredienser.  

 

3.8 Kasam 

Förkortningen KASAM står enligt Antonovsky (2005) för känsla av sammanhang 

och består av 3 komponenter: 

 Begriplighet 

 Hanterbarhet 

 Meningsfullhet 

 

Begriplighet är den ursprungliga definitionen av KASAM och syftar till i vilken ut-

sträckning en människa tar till sig inre och yttre stimuli som gripbara och för-

nuftsmässiga. Om det är ordnad information som är förståeligt gripbar. Det vill säga 

att individen ser dessa stimuli som ordnade, sammanhängande och tydliga och inte 

som brus, röriga, kaotiska, godtyckliga, överraskande eller oförklarliga. En individ 

som förfogar över en stark känsla av begriplighet räknar med att de stimuli denne 

utsätts för i framtiden kommer vara förutsägbara, eller när de kommer oförutsägbart, 

går att förklara och ordna. Samtidigt är det inte alltid säkert att dessa stimuli är efter-

traktade, då de även inkluderar företeelser som misslyckanden, krig och död. Trots 

det kan individer förmå att göra en sådan händelse gripbar (Antonovsky, 2005). 

 

Hanterbarhet definieras av Antonovsky, (2005) som ett formellt sätt att definiera 

graden av hur individen uppfattar sin tillgång till resurser som står till dennes förfo-

gande eller är under dennes kontroll. Med hjälp av vilka resurser individen kan han-

tera de förväntningar som ställs genom de omkringliggande stimuli som individen 

utsätts för. Har individen en hög känsla av hanterbarhet känner sig individen inte 

som ett offer för omständigheter eller att livet behandlar denne orättvist. När negativa 

saker hanteras i livet är det då lättare att bearbeta och sörjandet avtar i snabbare takt 

(Antonovsky, 2005). 
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Meningsfullhet beskrivs av Antonovsky (2005) som en motivationskomponent och 

förklarar att individer med en stark KASAM ofta beskriver saker eller företeelser 

som är viktiga för dem i livet. Saker som haft betydelse och som de var mycket en-

gagerade i. Händelser inom dessa områden menar Antonovsky, (2005) av dessa indi-

vider betraktas som mycket värdefulla att investera såväl känslor som engagemang i. 

Vanligtvis ses de som motiverande utmaningar. De individer som beskrivs ha en låg 

KASAM ses ofta förklarade med en avsaknad av meningsfulla händelser eller förete-

elser i livet. Människor med en medelmåttigt stark KASAM skildras enligt Antonov-

sky, (2005) som de hade något område i livet de ansåg viktigt. I praktiken lade de 

precis så mycket energi som krävdes för att upprätthålla dem, men hade i de flesta 

fall gärna varit utan dem, då de upplevdes som en belastning. KASAM-komponenten 

meningsfullhet syftar till i vilken utsträckning individen upplever att livet har en 

emotionell betydelse. Att en del av de bekymmer denne ställs ansikte mot ansikte 

inför är värda att investera sin energi och entusiasm i (Antonovsky, 2005). 

 

”Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 

känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre 

värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, 

(2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som 

dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utma-

ningar, värda investering och engagemang” (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

3.9 Kochs 80/20-princip 

För över 100 år sedan gjorde ekonomen Professor Vilfredo Pareto en betydande upp-

täckt när han studerade välstånd i Storbritannien. Det samband han då fann märkligt, 

ser vi inte lika förvånande på idag. En liten del av befolkningen förfogade över de 

mesta tillgångarna. När han gjorde samma undersökning i andra länder såg han 

samma mönster. Det fann inga nämnvärda skatter på den tiden att ta hänsyn till. Un-

der 1950-talet gjorde den framstående managementkonsulten Joseph Juran en lik-

nande undersökning och upptäckte att företeelsen fortfarande existerade, trots att nya 

skatteregler införts. 20 procent av befolkningen förfogade över 80 procent av till-

gångarna. Den engelska författaren och konsulten Richard Koch studerade samban-

den vidare och utvecklade sin tankar om en så kallad 80/20 princip (Steinberg, 2010). 
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Det finns exempel inom flera områden som denna princip är applicerbar till exempel 

att 80 procent av alla brott begås av 20 procent av brottslingarna, att du antagligen 80 

procent av tiden använder 20 procent av dina kläder eller att 20 procent av eleverna 

tar upp 80 procent av lärarnas tid. Appliceras detta inom en organisation skulle det 

betyda att 20 procent av de anställda tar upp 80 procent av chefens tid. Steinberg 

(2010) menar att chefer borde ägna mer tid åt de 20 procent av personalen som pre-

sterar bäst och betydligt mindre åt de övriga. Det är dessa 20 procent som är ryggra-

den i verksamheten, de är förebilder och goda exempel och det är viktigt att dessa 

medarbetare är nöjda och inte byter arbetsplats (Steinberg, 2010). 

Ytterliggare en aspekt av Kochs teori är att 20 procent av det du gör resulterar i 80 

procent av dina resultat. Steinberg (2010) påpekar att det som chef är viktigt att veta 

vad på arbetsplatsen som bidrar mest till resultaten. Det är överraskande ofta som 

chefer inte vet eller kan svara på vad som exakt medverkar till att målen nås och ett 

bra resultat uppnås. Sannolikt borde fler arbetsplatser analyseras för att ta utröna vad 

som skapar bäst resultat och göra mer av det och mindre av det andra. Steinberg 

(2010) påstår att en sådan analys kräver ett modigt ledarskap och att våga säga nej till 

saker som inte bidrar till goda resultat. Richards Kochs 80/20 princip bygger på att 

fokusera på rätt saker. Analysera resultat och de mål som vill uppnås och sedan hitta 

den snabbaste och enklaste vägen dit (Steinberg, 2010). 

Lösningen är att fokusera på styrkor menar Steinberg (2010) Om exempelvis 80 pro-

cent av dina resultat grundar sig i 20 procent av dina insatser, är det ytterst viktigt att 

du tar reda på vad dessa 20 procent består av och fokusera på det. Det skulle troligen 

leda till framgång och en positiv resultatspiral. Som chef anser Steinberg (2010) att 

det är just dessa saker du som chef ska fråga om på ett medarbetarsamtal. Vad är det 

medarbetaren gör bäst och leder till bäst resultat, vad ger bäst effekt och vad tycker 

medarbetaren att denne ska göra i högre grad eller lägre grad. Steinberg (2010) lyfter 

fram att styrkeprincipen är viktig att utnyttja så ofta det finns möjlighet. Som chef 

bör man acceptera att 20 procent av ens tid fördelas på arbete som chefen inte är bra 

på, trivs med eller inte tycker är högt prioriterade. Det ingår i arbetet och tillhör livets 

kompromisser. Chefen leder individer och inte en arbetsplats. Många tänker tvärtom 

och ser bara till att ha en effektiv organisation och förutsätter att detta automatiskt 

leder till en väl fungerande verksamhet, vilket inte stämmer. Människor kommer 

först i en organisation och en stimulerande atmosfär där människor medges att säga 
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sin mening, komma med idéer och förslag leder ofta till bättre lösningar och idéer för 

verksamheten (Steinberg, 2010). 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi de resultat vi har fått fram från intervjurena i vår stu-

die. Kapitlet är uppdelat i olika delar, vilka kopplats till de olika intervjufrågorna. 

 

4.1 Vad är medarbetarsamtal? 

 

”Ett samtal där jag får reda på vad jag behöver utveckla och samtidigt 

säga vad jag själv skulle vilja utveckla.” 

 

Vi har intervjuat sex medarbetare på företag runt om i Kalmar Län, de arbetar alla 

inom olika företag. Samtliga medarbetare ser samtalet som någonting som ligger till 

grund för det kommande lönesamtalet. Fem av medarbetarna ser medarbetarsamtalen 

som en chans utarbeta en plan för sin karriär, en utvecklingsplan. Ett tillfälle för dem 

att tala om vilken ambitionsnivå de har men även ett tillfälle för dem att få feedback 

från sin chef. En medarbetare uttryckte det som att han fick veta vad han var bra på 

och vad han behövde bli bättre på. 

 

Vi har pratat med lika många chefer som medarbetare, alltså sex stycken och även 

cheferna arbetar på olika företag runt om i Kalmarregionen. Gemensamt för dem alla 

är att i de företag de arbetar är medarbetarsamtalet lönegrundande. Lönesamtalet och 

medarbetarsamtalet (eller samtalen) är dock två skilda samtal för samtliga och de 

sker inte vid samma tillfälle. 

 

”Ett medarbetarsamtal är ett samtal mellan chef och medarbetare där 

man har möjlighet att diskutera det jag som individ vill diskutera eller 

som jag som chef vill diskutera med respektive individ.” 

 

Fyra av cheferna anser att samtalet är till för att lägga upp en karriärplan för den an-

ställde, så chefen och företaget får veta vad medarbetaren vill med sitt yrkesliv och 

var denne ser sig själv om ett par år. Två chefer anser att medarbetarsamtalet finns 

för att de anställda ska kunna prata av sig. Ofta kommer det då upp även privatsaker 

och det tycker de här cheferna är relevant, det kan vara något som påverkar den an-
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ställdes yrkesliv och kan därför vara bra att veta. Det kan vara så att medarbetaren 

helt enkelt behöver prata av sig och detta anser de vara ett bra tillfälle. 

 

4.2 Vad är syftet med medarbetarsamtal?  

 

”För att medarbetarna ska få känna sig delaktiga och för att de ska få 

säga sitt. Men också för att styra medarbetarna såklart.” 

 

Tre av våra medarbetare tror att företagen har medarbetarsamtal för att kunna kolla 

av kunskapsnivån hos medarbetarna. De vill kunna se vad som saknas och kunna 

hjälpa personalen utvecklas. Det är också för att få in åsikter, tankar och idéer från de 

anställda, ett slags sätt att känna av allmänstatusen bland de anställda. Den fjärde 

medarbetaren tror att samtalen hålls för att alla medarbetare ska få känna sig delakt-

iga och kunna uttrycka sina åsikter, men också för att företaget ska kunna styra med-

arbetarna. Den femte medarbetaren säger att denne vill tro att företaget anser att de 

får ut något av att hålla samtalen, men att företaget också rent fackligt måste hålla 

samtalen. Dock har företaget lagt sig på en högre nivå än vad som än nödvändigt och 

detta tror medarbetaren betyder att företaget faktiskt får ut något av samtalen, samti-

digt som personalen får uppmärksamhet och kan utvecklas. Medarbetaren tror också 

att det är ett sätt för chefer att lära känna sin personal för att kunna motivera och ut-

nyttja dem på bästa sätt. Den sista medarbetaren tror att företaget håller i samtalen 

för att de måste, och att det annars inte hade blivit några samtal. 

 

“Jag var anställd här när vi införde det och då vet jag att vår dåvarande 

VD sa att alla andra hade sådana samtal. Men med tiden har vi nog växt 

in i dem och idag känns det som en bra rutin. Så avsikten med dem visste 

nog ingen när de infördes.” 

 

Tre av cheferna anser att medarbetarsamtal hålls av företagen för att medarbetarna 

ska trivas och så att de ska stanna på företaget. Medarbetarna är viktiga för företaget 

och de tycker att de har kommit långt om de har nöjda medarbetare och vill därför 

försöka ta hand om sin personal.  De säger också att samtalen är lönegrundande och 

att detta är ännu en anledning till att hålla dem. En fjärde chef säger att medarbetar-

samtalen är något som ”vuxit fram att man ska ha” men att det faktiskt är ett bra sätt 
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för chefer och anställda att få ventilera och att detta borde ge ett bra utfall både för 

företag och för individ. Detta håller även en annan chef med om. Samtalen finns där 

för att alla ska få säga hur de känner under en viss tid som är avsatt för det och sam-

tidigt får företaget fram synpunkter och förslag på förändringar. Den sista chefen vi 

intervjuade säger att den vd som införde samtalen på arbetsplatsen sagt att ”alla 

andra har sådana samtal”. Så ingen på företaget visste vad avsikten var med samtalen 

när de infördes, men chefen anser också att det faktiskt blivit en bra rutin med samta-

len. Idag är avsikten att alla medarbetarna ska få lite tid med sin närmsta chef vilket 

ska kunna leda till en utveckling för medarbetarna. 

 

4.3 Vems är samtalet? 

 

”I grund och botten för mig, men givetvis så har ju även chefen ett stort 

intresse i att ha samtalet med mig för utan det kan det bli svårt att be-

döma hur min insats är och hur mina ambitioner ser ut, men främst för 

mig.” 

 

De medarbetare vi intervjuat är inte eniga om vem medarbetarsamtalet är till för. Tre 

av dem svarar kort att samtalet är till för dem, det är då de själva kan framföra öns-

kemål till sin chef. En av medarbetarna är övertygad om att samtalet är till för både 

denne själv, företaget och chefen, alla har nytta av samtalet. Våra två återstående 

medarbetare är mer tveksamma med sina svar men deras uppfattning är ändå att de-

ras chefer också kan ha ett intresse i att hålla samtalet. Detta innebär att våra respon-

denter är splittrade i denna fråga. Hälften anser att ett medarbetarsamtal är deras 

samtal, och hälften ser en vinning i samtalet både för sig själva men också för företa-

get de arbetar på. 

 

”Främst för den anställde. För att den ska kunna få inspiration, att den 

ska känna glädje över att gå till jobbet. Och för att företaget ska få veta 

hur medarbetaren ser sin framtida karriär, vilka vägar vi ska gå.” 

 

Inte heller de chefer som intervjuats är helt överens om vem samtalet är till för. Två 

av cheferna svarar att medarbetarsamtalet är till för medarbetaren, och att fokus 

också ska ligga på medarbetaren.  En tredje chef anser att samtalet är till för de an-
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ställda, för att dessa ska känna sig uppskattade och för att företaget ska kunna behålla 

sin personal. Och detta svar får vi även av en fjärde chef som anser att medarbetar-

samtalet är främst för den anställde, men denna chef anser att det är för att den an-

ställde ska känna glädje över sitt jobb och för att företaget ska kunna ha koll på hur 

denne ser på sin framtida karriär.  Våra två återstående chefer är helt eniga om att 

medarbetarsamtalet är lika mycket till för både chefer och anställda. Det är ett samtal 

som bägge parter ska vara delaktiga i och det är ett sätt för cheferna och medarbetar-

na att få ha ett samtal med varandra som de vet faktiskt blir av. De anser också att 

eftersom alla inte är lika öppna på en arbetsplats är samtalet bra både för medarbeta-

ren men också för dem som chefer när de får möjligheten att prata med alla sina an-

ställda. 

 

4.4 Vad kommer ut av ett medarbetarsamtal? 

 

”Ingenting. Det är bra i teorin men det har aldrig gett mig något.” 

 

”Rent fysiskt är det ju en utvecklingsplan och det är väl just det jag ser 

att jag får ut.” 

 

En medarbetare svarar att han blir sedd av sin chef, han får feedback och förhopp-

ningsvis mynnar det ut i en löneförhöjning. Gemensamt för honom och fyra till är att 

de tycker det är positivt att fått tid i enrum med sin chef, varav en av dem också 

nämner att det är skönt att få diskutera och säga vad denne tycker, och att få upp-

märksamhet under en viss avsatt tid. En medarbetare menar att rent konkret är det en 

utvecklingsplan som kommer ut av samtalet medan en av dem tycker att ingenting 

kommer ut av det. 

 

”Att jag lär känna mina medarbetare bättre.” 

 

Fyra av cheferna tycker att det viktigaste som kommer ut av ett medarbetarsamtal är 

att gemensamt med den anställde sätta upp mål för det kommande året och att följa 

upp de mål man satte året innan. Två av cheferna tycker att det är ett bra tillfälle för 

dem att lära känna sina medarbetare lite bättre och att ge dem tid. En chef hoppas 

kunna inspirera sina medarbetare. 
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4.5 Vilka möjligheter finns det? 

 

”Att kunna komma vidare i min yrkesroll och utvecklas både på jobbet 

och på det personliga planet genom att man får utökad utbildning eller 

nya kunskaper av olika slag.” 

 

Alla medarbetarna anser att det finns möjligheter med deras medarbetarsamtal. Men 

de har olika uppfattning om vilka, och hur stora dessa möjligheter kan vara. Tre av 

medarbetarna anser att en möjlighet är att kunna utvecklas. Under medarbetarsamta-

let kan de få feedback på vilka egenskaper eller kunskaper de saknar eller skulle 

kunna ändra på för att utvecklas och ta sig framåt i sin karriär. Samtalet är också bra 

för att kunna diskutera kring utbildning, om det är någon utbildning chefen anser att 

de borde gå eller om de själva har något önskemål om att vidareutbilda sig för att få 

nya kunskaper. Sammantaget anser de alltså att genom ett medarbetarsamtal kan de 

utvecklas både i sin arbetsroll men också sin personliga roll. Två av de övriga med-

arbetarna anser att möjligheterna med samtalet är att kunna förändra sin arbetssituat-

ion. De kan framföra önskemål om att byta arbetsuppgifter eller ändra något annat på 

sin arbetsplats. De anser också att de får en möjlighet att kunna berätta om de inte 

trivs i sin omgivning och kanske eventuellt vill byta position inom företaget. En av 

dessa två har inget separat lönesamtal, så det blir också en möjlighet att argumentera 

för en löneförhöjning. Den sista medarbetaren som intervjuades anser att de möjlig-

heter som finns med samtalet är att kunna sätta upp egna mål som även är i linje med 

företagets mål, för att dessa ska kunna gå åt samma håll. 

 

”Att få veta vad personalen har för mål och visioner. Och för att komma 

dem närmare, lära känna dem bättre.” 

 

Fyra av cheferna anser att en av möjligheterna är att få sitta ner tillsammans med 

medarbetaren och prata i lugn och ro. Då får medarbetaren känna sig hörd samtidigt 

som de själva får lära känna medarbetaren bättre. De får också en möjlighet att få 

veta vilka mål och visioner medarbetaren har. En av dessa trycker särskilt på att den 

anställde ska kunna prata om och ta upp vad denne känner, både bra och dåliga saker 

så att det ska finnas en möjlighet att förändra saker.  Överlag anser de alla fyra att 
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både de själva och deras medarbetare mår bra av att ha dessa samtal. De två övriga 

cheferna anser att möjligheten med samtalet är att kunna ge de synpunkter de vill till 

medarbetarna i en avslappnad miljö där de känner att de har tid att diskutera. Då kan 

medarbetaren också påverka sin framtid på företaget. En av dessa chefer nämner 

också att samtalen skulle kunna vara en stor möjlighet för medarbetarna att kunna 

påverka sin framtid, men att de inte riktigt tar samtalen på allvar då de kommer helt 

oförberedda och inte har något att säga. Men med en förberedd medarbetare som kan 

diskutera kan det innebära stora möjligheter för att vara med och bestämma kring sin 

framtid. 

 

4.6 Kontrollspann 

Den chef som håller minst antal samtal håller det med 8 personer. Han är chef över 

20 personer men delegerar 12 av samtalen till underchefer. Däremot håller han löne-

samtal med alla 20 medarbetarna. Två av cheferna vi pratade med håller samtal med 

12 personer, två andra chefer med 20 medarbetare var och den som håller samtal med 

flest antal medarbetare har 25 personer att prata med. Det varierar alltså ganska 

mycket, den chef som har flest samtal har mer än tre gånger så många samtal som 

den som har minst antal. 

 

4.7 Chefer beskriver sina medarbetarsamtal 

 

”Vi har en mall vi går efter. Vi fyller i den tillsammans och diskuterar 

kring de olika frågorna eller ämnena.” 

 

När cheferna svara på frågan hur medarbetarsamtalen de håller ser ut svarar samtliga 

av de chefer vi intervjuat att de följer en mall som företaget har. Den är i några fall 

standardiserad och samma mall används från år till år.  

 

”Jag skickar ut formulär innan och sedan går vi igenom det tillsammans. 

Jag tycker mest det är ett spel för gallerierna. Innan jag träffar medarbe-

taren kollar jag lite snabbt igenom vad vi sa förra året. Tyvärr finns det 

för lite tid, ofta har det vi bestämde då runnit ut i sanden.” 
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En av cheferna påpekar att det är ett spel för gallerierna, men tittar ändå snabbt ige-

nom mallen från föregående samtal innan det kommande samtalet, med en kommen-

tar om att det inte finns tillräckligt med tid. En annan av cheferna får underlaget ut-

skickat från huvudkontoret. Frågorna innehåller 5-6 huvudområden, men chefen får 

fritt lägga till frågor så länge huvudområdenas frågor besvaras. Konsekvent är att de 

följer en mall och utefter denna får medarbetarna tala fritt. Två av cheferna berättar 

om att deras mallar har förtryckta uppgifter som de går igenom och fyller i.  
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5  Analys 

Nedan analyseras uppsatsens empiri med teori. För att göra det pedagogiskt för läsaren 

har kapitlet delats upp i intervjumallens frågeställningar. 

 

5.1 Vad är medarbetarsamtal? 

Under 60- och 70-talen introducerades medarbetarsamtal eftersom det uppmärksam-

mades att en människas arbete och tiden han eller hon spenderar där upptar en stor 

del av livet. Och i och med det ansågs det att ett arbete inte är något man går till, gör 

vad man ska och sedan går hem igen utan ett arbete ska vara stimulerande och ut-

veckla individen. Dessutom ville man ha tillfälle att bedöma medarbetarna. Alla de 

medarbetare vi har intervjuat ser sitt medarbetarsamtal som en grund till det kom-

mande lönesamtalet. De tror alltså att det är, som även Engquist (1990) nämner att 

det kan vara, ett tillfälle för chefen och företaget att bedöma deras kunnande och 

kompetens och även deras arbetsinsats i stort. Ingen av de vi har intervjuat har med-

arbetarsamtal och lönesamtal som ett samtal utan samtliga har två skilda samtal men 

ändå upplever medarbetarna att de blir bedömda under medarbetarsamtalet. Även 

cheferna håller med om detta, de anser att medarbetarsamtalet är lönegrundande. 

Enligt Ljungström (2011) ska ett medarbetarsamtal vara regelbundet återkommande 

och alla våra respondenter har medarbetarsamtal minst en gång per år. En medarbe-

tare och en chef har medarbetarsamtal så ofta som tre gånger om året och däremellan 

ett lönesamtal. 

Ljungström (2011) menar att under ett medarbetarsamtal ska en diskussion föras 

mellan chef och medarbetare, alla inblandade parter ska få komma till tals. De med-

arbetarrespondenter vi har pratat med upplever att det stämmer, de känner att de får 

prata av sig och att de dessutom får feedback av sin chef. Under samtalets gång är det 

vanligt att chef och medarbetare tillsammans lägger upp en utvecklings- eller en kar-

riärplan. Både de chefer och de medarbetare vi har intervjuat anser att ett medarbe-

tarsamtal är ett bra tillfälle för att planera medarbetarens framtid inom företaget. 

Detta är något Ljungström (2011) förordar, han menar dessutom att det ska skrivas 

ner en åtgärdsplan som ska ha sitt ursprung ur medarbetarsamtalet. 

Majoriteten av cheferna anser, precis som medarbetarna, att en av anledningarna till 

att samtalet finns till är för att kunna lägga upp en karriärplan. 
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Ljungström (2011) anser att en diskussion ska föras under medarbetarsamtalet mel-

lan chef och medarbetare men två av de cheferna vi har intervjuat håller inte med, 

utan tycker att samtalet finns till endast för att medarbetaren ska få tillfälle att prata 

av sig, och de säger inget om sin egen roll i samtalet. Vidare menar Ljungström 

(2011) att samtalet ska hålla sig till arbetsrelaterade ämnen men de chefer vi har in-

tervjuat säger att det ofta handlar om privatsaker då det ibland kan vara svårt att hålla 

isär arbetsliv och privatliv. Dock tycker cheferna att det är positivt att medarbetarna 

även kan dela med sig av sitt privatliv då detta kan komma att påverka arbetslivet. 

Vi tror att det är viktigt att det blir som Ljungström (2011) förordar, att medarbetar-

samtal är något regelbundet återkommande som både chef och medarbetare får tid att 

förbereda sig inför. Vidare tror vi det är viktigt att inget stör under själva samtalet 

utan att båda parter får prata till punkt och glider diskussionen in på privata saker så 

får den göra det så länge det inte handlar om skvaller utan om något en chef faktiskt 

behöver veta om den anställde. Att det görs upp en karriärplan tror vi också är en bra 

väg att gå. Dels får en chef veta vart medarbetaren strävar och dels tror vi att företa-

get lättare kan behålla sin personal om det hela tiden finns en utveckling. 

 

5.2 Vad är syftet med medarbetarsamtal? 

Ett medarbetarsamtal har flera olika syften men Mehrens (1998) menar att ett medar-

betarsamtal syftar till att inventera vilken kompetens en medarbetare har och 

huruvida den behöver utvecklas. Hälften av de medarbetare vi har intervjuat håller 

med om detta då de tror att företagen håller dessa samtal för att kunna kolla av vilken 

kunskap de besitter och hur de ska kunna utvecklas. De medarbetare vi har intervjuat 

tror att en annan orsak till att samtalen hålls kan vara att samla in åsikter och tankar 

från de anställda. Mehrens (1998) skriver vidare att samtalen hålls för att medarbe-

tarna ska känna sig delaktiga och för att de ska få en chans att framföra sina åsikter 

till företaget. Det som kommer fram under samtalets gång kan påverka medarbeta-

rens framtida ansvar och vilka arbetsuppgifter han eller hon får. 

Dock är det bara en av de medarbetare vi intervjuade som tror att samtalen hålls för 

att företaget ska kunna styra sina anställda medan Mehrens (1998) skriver att ett av 

de syften som ligger bakom medarbetarsamtal är att koppla medarbetarnas mål till 

företagets vision. 
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En av de intervjuade medarbetarna tror inte att det finns något egentligt syfte till var-

för medarbetarsamtal hålls utan att de finns till för att det är något alla företag ska ha. 

Men den litteratur vi har använt oss av i vår studie visar att det visst finns syften med 

att hålla medarbetarsamtal, att de inte bara hålls för att företagen känner att det är 

något de måste göra. 

Hälften av de chefer vi har intervjuat anser att samtalen hålls bl. a för att, precis som 

den litteratur vi har läst menar, medarbetarna ska få känna sig delaktiga. Men chefer-

na lägger även till att de vill få medarbetarna att trivas på företaget så de stannar och 

inte söker sig till något annat företag. Syftet med ett medarbetarsamtal ska inte ligga 

på löneutveckling och när vi ställde den tidigare frågan om vad medarbetarsamtal är 

var det ingen chef som ansåg att det hade med lön att göra men när vi frågade om 

syftet så tog ändå några upp att ett syfte kunde vara vilken löneutveckling en medar-

betare ska ha. Några av våra chefer håller inte alls med om att anledningen till att de 

införde samtalen skulle vara det syftet som litteraturen nämner utan de menar att 

samtalen har införts pga. att det är något som alla andra har och något man bara gör 

helt enkelt. Däremot så anser de att medarbetarsamtalen på deras företag har blivit 

något bra och att det är som Ljungström (2011) nämner, att det finns där för att 

hjälpa både medarbetare och chef genom att de får samtala med varandra. 

 

Ser vi till det som Evans och Wright (2008) skriver så går utvecklingen mot mer 

öppna samtal där fokus inte enbart är prestation, utan även framtida mål och person-

lig utveckling. Evans och Wright (2008) påpekar vidare att bedömningen och dialo-

gen bör förbättra kommunikationen mellan chef och medarbetare, vilket i sin tur 

skulle kunna förbättra motivationen hos medarbetaren. 

 

Precis som litteraturen beskriver tror vi att det finns väldigt många olika anledningar 

till varför ett företag väljer att ha medarbetarsamtal och det finns säkerligen lika 

många syften med dem. Vi tror att det är viktigt att det blir diskussioner och öppna 

samtal snarare än intervjuer. Medarbetarna måste få prata fritt ur hjärtat och vi tror 

att det är ett bra tillfälle att chef och medarbetare får lära känna varandra bättre. Alla 

behöver då och då ventilera åsikter och tankar och ett medarbetarsamtal kan vara ett 

bra tillfälle att göra det på. Dessutom menar vi att det är viktigt att hålla dessa samtal 

för att veta åt vilket håll individen vill utvecklas. 
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Det är viktigt för organisationer att medarbetarna vill arbeta hos dem och är motive-

rade. Och för att kunna motivera medarbetarna behöver cheferna veta vad som moti-

verar medarbetarna. ”Empowerment” är ett uttryck som Flach (2006) beskriver som 

delegering, skapa förutsättningar för den egna arbetsplaneringen och möjlighet att 

fatta beslut i det som rör det egna arbetet. Några av de medarbetare vi intervjuat sä-

ger sig känna att de kan påverka, genom att lyfta fram hur de trivs med olika arbets-

uppgifter. Det kan till viss del påverka deras arbetsuppgifter vilket vi härleder till 

”empowerment”.   

 

5.3 Vems är samtalet? 

Enligt Ljungström (2011) ska medarbetarsamtalet vara till för både chefen och med-

arbetaren, de ska äga det gemensamt och det kan vara till hjälp för dem båda. Och 

hälften av våra medarbetare håller med om detta; att både de själva och chefen borde 

ha nytta av dessa samtal. Medan resten av våra respondenter tycker att samtalet är 

deras, att det är till för dem och inte för chefen. Enligt Ljungström (2011) finns med-

arbetarsamtal bland annat för att medarbetaren ska få möjlighet att utvecklas och ge 

sin syn på saker och ting. Men att samtalet också är ett sätt att jämföra företagets mål 

med medarbetarnas. Men ingen av våra medarbetare trycker på att samtalet skulle 

vara till för företaget och att företaget skulle kunna tjäna på det utan de säger bara att 

cheferna kanske kan ha ett intresse i att ha samtalet. På vilket sätt vet de dock inte 

riktigt. 

 

Ljungström (2011) säger att samtalet kan ge en chef en bättre bild av medarbetarna 

och deras olika önskemål. Och tre av våra chefer anser att medarbetarsamtalet främst 

är till för medarbetarna, för att de ska känna sig sedda och uppskattade. En av che-

ferna säger också precis som Ljungström (2011) att det är bra för företaget att hålla 

samtal för att kunna känna av medarbetarna. Den här chefen nämner även att medar-

betarsamtalet är ett sätt att behålla medarbetarna inom företaget och detta nämner 

även Ljungström som en vinst med samtalet för chefen/organisationen. Ljungström 

(2011) anser också att alla kan tjäna på att hålla samtalen, chefer, medarbetare och 

organisationer. Två av cheferna håller med om att de tycker att samtalet är till för 

både chefer och medarbetarna. Dock nämner de inga vinster för företaget vilket står i 

vår litteratur men de anser ändå att samtalet är lika bra för alla inblandade parter. 

Alla vi intervjuat är överens om att samtalet är till för medarbetarna, men många av 
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dem glömmer bort att företagen också kan ha nytta av samtalen. I all litteratur vi läst 

står det om fördelar även för chefer och företag, men inte ens de chefer vi intervjuat 

är eniga om att de själva skulle ha någon nytta av samtalen. 

 

Vi tror att chefen får viktig information av sina medarbetare under medarbetarsamta-

len och tas den tillvara på rätt sätt blir den till en enorm fördel för alla inblandade 

parter; medarbetaren, chefen och organisationen. En stor vinst för medarbetaren tror 

vi kan vara att han eller hon får kommunicera sin önskade karriär- och utvecklings-

plan inom företaget. Lika stor vinst tror vi det är för chefen att få den här informat-

ionen så denne kan göra allt som står i dennes makt för att behålla medarbetaren 

inom företaget. 

 

Har företaget koll på vilket håll medarbetarna drar underlättar det för dem inte bara 

genom att de lättare kan behålla sin personal, det kan också underlätta framtida re-

kryteringar. Dessutom kan det i vissa organisationer vara så att medarbetare får 

starka signaler från omvärlden gällande företaget de arbetar på och det är något före-

tag borde lyssna på. Genom att verkligen lyssna på sina medarbetare kan ett företag 

få konkurrensfördelar. 

 

5.4 Vad kommer ut av medarbetarsamtal 
 

Majoriteten av våra medarbetare anser att det som kommer ut av samtalet är att de 

känt sig sedda och att de fått prata en stund. Som Lindmark och Önnevik (2011) 

skriver är det viktigt att kommunicera för att kunna utvecklas. En del av kommuni-

kationen kan vara feedback som ges från en part till en annan, och en av våra medar-

betare känner att under samtalet kan en diskussion föras och chefen kan ge direkt 

feedback. Vi anser att tillfälle att prata och diskutera saker blir väldigt givande för 

medarbetarna, framför allt om de har en chef som inte har så mycket tid för dem i 

vanliga fall. Det är då de kan få sagt till sig vad de behöver ändra på eller göra för att 

utvecklas.  

 

En av medarbetare nämner också att han får med sig en utvecklingsplan från varje 

medarbetarsamtal, och att ha en plan för sin utveckling och karriär är viktigt av flera 

anledningar enligt Lindmark och Önnevik (2011). Detta kan göra både att organisat-

ionen behåller sin kompetens och att medarbetarna vill stanna kvar inom organisat-
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ionen. Dessa utvecklingsplaner kan hjälpa medarbetarna att komma framåt i sin kar-

riär.  

 

Det är utvecklingsplanerna som fyra av cheferna anser är det viktigaste som kommer 

ut av ett medarbetarsamtal. Vi anser efter att ha intervjuat 12 personer att utveckl-

ingsplanen är det vanligaste folk tänker på när de pratar om sitt medarbetarsamtal, 

och den verkar ta en stor del av tiden. De flesta verkar också uppleva att utvecklings-

planen är det viktigaste ur ett medarbetarsamtal. Denna del av medarbetarsamtalet 

tror vi därför är den som medarbetarna anser vara den viktigaste, iallafall medvetet. 

 

De övriga cheferna anser att det viktigaste är att de får prata med sina medarbetare 

för att kunna ge feedback och för att kunna lära känna sina anställda bättre. Tillåts 

medarbetarna att både ge och få feedback på ett bra sätt minskas dessutom de blinda 

och okända fälten i Johari-fönstret (se figur 1.1) och individen tvingas framåt i sin 

utveckling. Det finns alltså flera vinster med att kunna ge och ta emot feedback. 

 

Dock skriver Lindmark & Önnevik (2011) att feedback ska ges i samband med den 

händelse feedbacken handlar om, under medarbetarsamtalen blir det snarare att all 

feedback som samlats under året framförs till medarbetaren. Men de chefer vi inter-

vjuat verkar vara nöjda med att kunna ge feedback under medarbetarsamtal. Vi tror 

att det är svårt för chefer att lämna feedback för mindre händelser eller liknande vid 

ett medarbetarsamtal. Det cheferna troligtvis menar är att de vill ge feedback för det 

övergripande arbete som medarbetaren utfört under året. Då kan ett medarbetarsam-

tal vara ett bra tillfälle, men vi tror inte att ett medarbetarsamtal kan ersätta all annan 

kommunikation, utan det måste också ske kontinuerlig.  

 

Steinberg (2010) beskriver organisationer där 20 procent av de anställda tar upp 80 

procent av chefens tid. Det skulle kunna styrkas av det faktum att några av de chefer 

vi intervjuat anser att det viktigaste under medarbetarsamtalet är att de får prata med 

alla sina medarbetare. Samtidigt lyfter Steinberg (2010) fram att 80 procent av resul-

taten grundar sig i 20 procent av arbetsinsatsen, vilket skulle göra det ytterst viktigt 

att ta reda på vad dessa 20 procent består av och sedan fokusera på det. Fyra av che-

ferna tycker att utvecklingsplanerna är det viktigaste i samtalet men Steinberg (2010) 

säger att chefer måste fokusera mer på styrkor och inte på svagheter. Utvecklingspla-
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nerna för våra medarbetare innehåller saker de bör utveckla, men inga chefer eller 

medarbetare nämner att de diskuterar medarbetarens styrkor speciellt mycket. Vi tror 

precis som Steinberg säger att det är viktigt att även fokusera på styrkorna för att få 

medarbetarna att känna en självsäkerhet så att de vill fortsätta utvecklas. 

 

5.5 Vad finns det för möjligheter med ett medarbetarsamtal? 

För företag är det viktigt att det finns en plan för att personalen utbildas och med 

hjälp av rätt utbildning kan personalen blir mer effektiv (Lindmark & Önnevik, 

2012). Hälften av våra medarbetare anser att syftet med samtalet är att få feedback så 

att de får möjlighet att utvecklas. De får då en möjlighet att göra upp en plan om det 

är något nytt de behöver lära sig vilket de tycker är bra och detta skriver också Bru-

ner (1966) om då han skriver att alla har en vilja att lära om man bara utgår från per-

sonens egna förutsättningar. Eftersom de flesta medarbetarna även på denna fråga 

anser att utveckling är det stora som kommer ur medarbetarsamtalet tror vi att det är 

viktigt för företagen att fokusera på att utvecklingsplanen verkligen förverkligas och 

att de följs upp. En av medarbetarna anser också att en möjlighet är att sätta upp mål 

som är i linje med företagets mål, men samma medarbetare nämner sedan att samta-

let inte ger honom någonting. Detta ser vi som ett tecken på att många har medarbe-

tarsamtal som fungerar bra, men att det är vanligt att det som sägs under samtalet inte 

följs upp.  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att det också är viktigt att medarbetarna får 

vara med och bestämma över sitt arbete då det gör dem mer motiverade. Och det är 

något som flera intervjupersoner nämner, att under medarbetarsamtalet får de chan-

sen att berätta för chefen om de skulle vilja förändra något i sitt arbete. Detta tror vi 

att alla mår bra av, att kunna prata av sig. Möjligheterna för en individ att ta till sig 

inre och yttre stimuli som gripbara och förnuftsmässiga beskriver Antonovsky (2005) 

som den ursprungliga definitionen av KASAM. Det skulle leda till att medarbetare 

har olika förmåga att påverka sina möjligheter att nå mål, beroende på hur stark KA-

SAM individen har.  

 

Flera av cheferna anser att en möjlighet med samtalet är att bara få sitta ner och prata 

om saker. För att kunna lära sig mer om medarbetarna, och som vi nämnt tidigare, 

säger Bruner (1966) att alla har en vilja att lära. Ett motiv för att vilja lära sig är för 
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att kunna sträva mot ett mål tillsammans med andra och cheferna känner att under 

samtalet får de veta vilka mål medarbetarna har. Då kan de göra upp en plan för hur 

de gemensamt ska kunna arbeta mot dem. Vi tycker att det är bra att cheferna ser 

positivt på samtalen och vill ha dem för att kunna ge medarbetaren egen tid. Men 

samtidigt anser vi att cheferna borde kunna prata med sina anställda kontinuerligt 

under arbetsåret och inte bara under ett medarbetarsamtal. Det Jacobsen och 

Thorsvik (2008) skriver om att medbestämmande ökar motivationen bekräftas av 

Antonovsky (2005) då han lyfter fram att individer med stark KASAM ofta beskriver 

saker som viktiga för dem och saker de är engagerade i. Vanligtvis ser dessa indivi-

der anser det viktigt nog att investera sin energi och entusiasm i (Antonovsky, 2005). 

Något vi tycker är konstigt är att ingen av cheferna nämner att möjligheten skulle 

kunna vara att förena individens mål med företagens mål, eller för att kunna påverka 

de anställda för att få dem att tycka på ett sätt som stämmer med företagets vision. 

Medarbetarsamtalet skulle enligt oss kunna vara ett bra samtal för att prata om, inte 

bara individen utan också företaget. 

 

5.6 Kontrollspann 

Bland våra chefsrespondenter varierar det väldigt hur många medarbetare de har 

samtal med. Den som har flesta antal samtal har tre gånger så många som den som 

har minst antal. Dock har den chefen med minst antal samtal lönesamtal med 20 per-

soner utöver medarbetarsamtalen. Dessutom har det företaget han arbetar på medar-

betarsamtal två gånger per år. 

 

Hilmarsson (2012) menar att en chef har svårt att hinna med alla sina medarbetare 

och all den administration som krävs om personen är chef över fler än 15 personer. 

Med det i åtanke är det bara två av företagen som har “rätt” kontrollspann, de andra 

har för stora grupper. Hilmarsson (2012) menar vidare att har en chef fler än 15 med-

arbetare kan en idé vara att hålla medarbetarsamtal i grupp. Det är dock inget som 

någon av de chefer vi intervjuade har arbetat med, eller ens funderat över att göra.  

 

5.7 Chefer beskriver sina medarbetarsamtal 

När cheferna beskriver sina samtal handlar det i första hand om att de samtliga an-

vänder standardiserade mallar, där vissa är förtryckta. Røvik (2000) skulle beskriva 

detta som ett institutionaliserat recept då de kan studeras utifrån form, innehåll, geo-



  
 

51 

 

grafisk spridning och varaktighet. Vi upplever att cheferna känner sig styrda att ge-

nomföra medarbetarsamtalen på ett sätt som kanske inte alltid passar deras lokala 

organisation. Under intervjuerna framkom att samtliga chefer beskriver sina rutiner 

runt samtalen på liknande sätt. Någonting som Røvik (2000) tar upp då han säger att 

recepten ofta dyker upp samtidigt hos flera organisationer. Røvik (2000) lyfter fram 

argument om att vissa institutionella standarder skiljer sig från mängden och lever 

vidare under mycket lång tid. Vi anser att medarbetarsamtalet är en sådan, då de en-

ligt cheferna mer eller mindre styrs uppifrån i deras organisationer  

 

En annan förklaring, som stöds av Powell och DiMaggio (1991), inom den institut-

ionella teorin är att företag genomför processer, som medarbetarsamtal och orsaken 

kan vara att en organisation började med exempelvis medarbetarsamtal och sedan 

spred sig detta som en trend. Vidare kan företeelsen utmynna i en rationaliserad myt. 

Vi anser att det skapades en allmän uppfattning att organisationer skulle ha medarbe-

tarsamtal och de tvingades in i det. Powell och DiMaggio (1991) skulle beskriva det 

som en organisatorisk nyckel och ett antagande om att de var rationellt effektiva. Ett 

annat sätt att se på orsaken till de mallar som används är som Powell och DiMaggio 

(1991) lyfter fram, beroendet av externt fixerade institutioner som begränsar turbu-

lens och bevarar stabilitet.  
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6. Slutsats 

Här inleder vi med att beskriva vår forskningsfråga och vårt syfte för att sedan be-

svara den och reflektera över resultatet. 

 

“Hur uppfattas medarbetarsamtal och dess funktion av medarbetare och chefer?” 

 

“Syftet med vår studie är att försöka ta reda på hur chefer och medarbetare upple-

ver medarbetarsamtal, för att se om dessa samtal fyller någon funktion eller om det 

existerar någon egentlig anledning.” 

 

6.1 Resultat 

Vi kan konstatera att medarbetarsamtal finns i olika former i väldigt många företag 

idag, vissa kallar det medarbetarsamtal medan det på andra företag heter utvecklings-

samtal. Trots att många använder sig av det varierar samtalen mycket mellan olika 

företag och hur ofta de hålls varierar även det. Medarbetare ser sina medarbetarsam-

tal som en diskussion där de får möjlighet att säga hur de känner samtidigt som de 

ska bedömas. Cheferna däremot ser inte medarbetarsamtalet som ett tillfälle att be-

döma medarbetaren utan snarare ett tillfälle för att kunna göra upp en plan för med-

arbetarnas utveckling. Alltså har medarbetarna och chefer en något skild uppfattning 

om vad medarbetarsamtal är för något, och vad det finns till för. Något de dock är 

eniga om är att ett medarbetarsamtal ska leda till en plan för medarbetarnas karriär, 

vilket tyder på att detta är det som det fokuseras på mest under samtalen. För de 

flesta företagen verkar medarbetarsamtalen syfta till att få medarbetarna att känna sig 

sedda.  Att medarbetare får en känsla av delaktighet, av att kunna vara med och på-

verka ger en positiv inverkan på en persons trivsel på arbetet. 

 

Många av de intervjuade medarbetarna, tror att företaget bedömer sina medarbetare 

utefter vad som kommer ut av medarbetarsamtalen. Även om lönesamtalet är skilt 

från medarbetarsamtalet så baseras det ena på det andra och det gör kanske att med-

arbetaren trots allt inte kan prata så fritt ur hjärtat som de skulle vilja. Att framstå i 

god dager gynnar medarbetaren och oavsett om det är medvetet, eller undermedvetet 

påverkar det som kommer fram under samtalet. Det kan vara svårt att styra ett med-
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arbetarsamtal mot endast arbetssituationen, särskilt om privatlivet är turbulent. Med-

arbetaren kan behöva prata av sig och vissa saker som rör privatlivet. Hemförhål-

lande och privata händelser kan påverka arbetslivet i den utsträckning, att det är nöd-

vändigt att en chef känner till åtminstone de stora dragen i medarbetarens privatliv. 

Några chefer menar att orsaken till att medarbetarsamtal införts, är att andra har det, 

men de är ändå nöjda med den positiva utvecklingen runt samtalen. Cheferna beskri-

ver att de använder en mall och det kan kopplas till en standardisering av samtalet, 

vilket av medarbetarna kan uppfattas som en brist på engagemang ifrån cheferna sida 

gällande medarbetarsamtal. En av cheferna menade att det kändes som ett spel för 

gallerierna och att samtalen inte tillförde så mycket. Medarbetarsamtalets givna plats 

i organisationer skulle kunna härledas till institutionell teori och organisatoriska re-

cept. Medarbetarsamtalet har blivit ett av de recept som organisationerna gjort till en 

självklar institutionell standard. Någon organisation började med medarbetarsamtal, 

vilket spred sig som en trend, och sedermera utmynnade i en rationaliserad myt. En 

allmän uppfattning om medarbetarsamtalets nytta spreds och fler organisationer 

tvingades in i det. Det blev en organisatorisk nyckel och medarbetarsamtal ansågs 

rationellt effektiva. Den delade uppfattningen mellan chefer och medarbetare om vad 

medarbetarsamtal är kan förklaras genom att organisationerna inte reflekterar över 

syftet utan är beroende av organisationens kunskap om medarbetarsamtal för att de 

ska fylla sitt syfte. 

 

Idag är kontrollspannen större i de flesta organisationer och chefer ansvarar för fler 

medarbetare. Två av de företag vi haft kontakt med faller inom ramen för vad som är 

ett rimligt antal medarbetare, vilket är maximalt 15 stycken. De mallar som används 

skulle kunna vara ett verktyg för att begränsa medarbetarsamtalets diskussionsäm-

nen. Chefen och medarbetaren får en möjlighet att diskutera, men då inte om sådant 

som inte finns angivet i mallarna. Det blir ett ramverk för att begränsa såväl tid som 

turbulens under samtalet och dess ämnen. Ett sätt att med fortsatt större kontroll-

spann genomföra medarbetarsamtal effektivt, är att genomföra dem i grupper även 

om det inte är vanligt förekommande idag.  

 

Majoriteten av de vi intervjuat anser att medarbetarsamtalet är till för dem och för 

chefen, medan några tycker att det är enbart deras. Vår analys pekar på att osäkerhet 

om vad medarbetarsamtalet syftar till, vem det är till för bekräftar att det finns brister 
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i organisationers kunskap om medarbetarsamtal.  Organisationer måste vara tydligare 

i sin kommunikation runt vad ett medarbetarsamtal är och vad det är tänkt att leda till 

i förläggningen. Samtalet är till stor grad något som påverkar medarbeta-rens person-

liga utveckling samtidigt som det ger chefen insikt i dennes personliga mål. Det är en 

självklarhet att både medarbetare och chefer ska vara väl insatta i syf-tet med samta-

let för att få ut så stor effekt av det som möjligt. De intervjuade känns inte överty-

gade om vilken nytta de kan ha av medarbetarsamtal eller vad syftet är. Det faktum 

att osäkerhet råder leder in på den tid företag lägger på dessa samtal och vilken vikt 

de verkar ha högre upp i organisationerna. Det är anmärkningsvärt att varken chefer 

och medarbetare lägger mer tid på förberedelse av samtalet än vad de säger sig göra. 

Cheferna uppger 30-60 minuter per samtal och medarbetarna 0-120 min. En anled-

ning till att det inte planeras in mer tid för förberedelser kan härröra sig till att med-

arbetarna och även till viss del cheferna, inte ser samtalet som särskilt betydande. 

Varken för den fortsatta utvecklingen av medarbetarna eller deras mål. Eller är det 

helt enkelt så att cheferna inte får eller kan avsätta tid i den mån som behövs för att 

ha huvudfokus på medarbetarsamtalen. Medarbetare och chefer kan tvingas att paral-

lellt sköta de arbetsuppgifter som normalt föreligger i organisationen och blir ytterst 

begränsade i sin tid till förberedelse.  

 

Både chefer och medarbetare uppfattar ändå medarbetarsamtal som något positivt. 

De är nöjda med dem och tycker att medarbetarsamtalen fyller ett syfte. De anser att 

det är bra att en utvecklingsplan samt en karriärplan kommer ut ur samtalen eftersom 

detta kan motivera medarbetarna, samtidigt som medarbetarna får känns sig sedda 

och chefen känner att de får lära känna sin personal bättre.  

 

Medarbetarsamtal fyller en funktion och det är mer eller mindre ett informellt krav 

att en modern organisation genomför det minst en gång per och anställd. Chefer och 

medarbetare är eniga om att det är ett bra verktyg för att uppmärksamma medarbetare 

och deras utveckling. Samtidigt skiljer sig åsikterna om syftet med samtalet mellan 

de vi intervjuat. Det indikerar att kunskapen om hur organisationerna ska använda sig 

av samtalen underordnas det informella kravet att organisationer har dessa samtal. 

Vår analys visar tydligt att genomförandet av samtalen är långt viktigare än att de 

leder till att mål och/eller utvecklingsplaner som faktiskt följs. När vi ser till de inter-

vjuer vi gjort och den teori vi tolkat tyder det på att det faktiska syfte som uppnås i 
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många fall är motiverande, informationssamlande och ger medarbetaren ett årligt 

dedikerat tillfälle att prata enskilt med sin chef. Reflektionerna vi fått under våra in-

tervjuer ger en ganska svag bild av vad samtalen egentligen leder till, och någon av 

de vi intervjuat påpekar att han/hon inte får ut något av samtalet. Det finns långt fler 

möjligheter att utveckla medarbetarsamtalet till det kompetenta verktyg som det fak-

tiskt är tänkt att vara. Medarbetarsamtalet fyller inte bara ett syfte utan flera, men det 

kan vara olika syften för olika aktörer. 

 

6.2 Rekommendationer 

Om ett företag tar tillvara på sin personal och lyssnar på dem är chansen större att de 

får behålla dem än om de gör tvärtom. I en mängd olika managementböcker beskrivs 

att ett företags viktigaste resurs är de anställda och det bör bädda för att företaget tar 

väl hand om dem Att det läggs upp en framtida karriärplan och att den dokumenteras, 

är ett led i arbetet för företaget att visa sitt engagemang och intresse för medarbeta-

ren. Dels att ha dokumenterat vad som sades under föregående samtal men också för 

att kunna kontrollera om de mål man tillsammans satte upp har uppfyllts. 

 

Det är bra att medarbetaren får en chans att vara med och påverka sin arbetssituation. 

Talar man som medarbetare t.ex. inte om att man är missnöjd med en viss arbetsupp-

gift är sannolikheten mindre att arbetsuppgiften förändras eller att organisationen får 

vetskap om situationen. Kommunicerar medarbetaren däremot sina önskemål och sin 

vilja kan det komma att påverka arbetslivet och de arbetsuppgifter denne har. 

Chefer ger ofta feedback under medarbetarsamtalet, vilket lätt kan skapa fokus på det 

negativa. Den sorts feedback bör därför utelämnas helt eller minimeras under medar-

betarsamtalet för att istället fokusera på det medarbetaren faktiskt gör bra. Litteratur 

beskriver att 20 procent av arbetsinsatsen genererar 80 procent av resultaten. Det 

innebär att samtalet ska ta upp dessa 20 procent för att leda till en effektiv utveckl-

ingsplan och tydliga mål där medarbetaren utvecklar det den är bra på.  

Analysen pekar dock på att känslan av sammanhang (KASAM) är viktig för såväl 

motivation som förmågan att påverka sina möjligheter att nå mål. Organisationen 

måste skapa förutsättningar för medarbetaren att förstå sammanhang kopplade till 

organisationen både innanför och utanför. Först då kan medarbetaren se det som ett 

begripligt sammanhang till det chefen vill uppnå med mål och 
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plan.  Desto starkare KASAM medarbetaren har desto mer är medarbetaren villig att 

investera sin energi och entusiasm i mål och utvecklingsplaner.  

 

En fördel en organisation har av att använda sig av medarbetarsamtal kan vara att ha 

dem som ett styrmedel för att stärka relationer, inflytande och samarbete och på så 

sätt höja individens prestationsförmåga. Det kan också vara ett sätt för företaget att få 

ut information till sina anställda, det kan exempelvis gälla mål, värderingar eller stra-

tegier, detta för att skapa en delaktighet. 

 

En chef som håller i medarbetarsamtal får möjlighet att ha en dialog med sin medar-

betare om dennes arbetsinsatser, om hur individen mår och hur han eller hon tycker 

att det fungerar att samarbeta. Det är upp till chefen att, baserat på vad som kom ut ur 

medarbetarsamtalet, agera och hitta lösningar för att föra medarbetaren och det even-

tuella teamet framåt, samtalet ska alltså vara kompetensutvecklande. Chefen bör 

också ta tillfället i akt att framföra sina och företagets mål för medarbetaren (Hil-

marsson, 2012). Ofta kommer det upp saker på samtalen som egentligen inte hör till 

arbetssituationen utan är av mer privat karaktär. Det gäller för en chef att lyssna även 

till detta då det kan komma fram saker som påverkar medarbetarens arbete. Det kan 

också vara viktigt för medarbetaren att få framföra sina åsikter om både företaget och 

sin chef. 

 

Platsen för samtalet ska vara ostörd och man ska se till att ingen kommer in och av-

bryter och att telefonerna ska vara avstängda är en självklarhet. Dessutom bör inte 

deltagarna sitta mitt emot varandra utan snett emot är att föredra, kanske i en soff-

grupp. Detta för att då har medarbetaren möjlighet att välja om han eller hon vill ha 

ögonkontakt eller inte. I vår analys framkommer en stark önskan från medarbetare att 

genomföra medarbetarsamtal utanför arbetsplatsen. Bara sett till tidsåtgången kan det 

vara svårt att motivera att företag använder sig av medarbetarsamtal men ser man 

istället till vad samtalen kan ge när det kommer till nöjda och motiverada medarbe-

tare kan samtalen vara värda varenda investerad minut. Att ta sig tid till dessa samtal 

är viktigt, de sker inte spontant i vardagen. Även om arbetsplatsen är liten blir det 

mer formellt när det avsätts en tid och både chef och medarbetare fokuserar på 

varandra. 
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7 Avslutande ord 

Här presenterar vi våra avslutande tankar. 

 

Syftet med vår studie var att ta reda på hur chefer och medarbetare upplever medar-

betarsamtal för att se om de fyller någon funktion och varför de existerar. Studien 

baseras på 12 intervjuer, med vardera 6 chefer och 6 medarbetare. Vår slutsats visar 

på att chefer och medarbetare överlag är positiva till medarbetarsamtal, även om det 

finns avvikande synpunkter. Medarbetarens upplevelse av samtalet är att det leder till 

en stunds odelad uppmärksamhet från chefen samtidigt som de lär känna chefen 

bättre. Chefens uppfattning är att samtalet leder till en utvecklingsplan för medarbe-

taren och möjlighet att få lära känna medarbetaren bättre. Vi ser ett glapp mellan de 

olika upplevelserna av medarbetarsamtalet och ställer oss frågande till om organisat-

ionerna har en tydlig plan med samtalen och är den planen i så fall kommunicerad i 

organisationen? Förväntar sig organisationerna att medarbetare ska känna till vad ett 

medarbetarsamtal är och varför medarbetaren ska ha det? Det är frågor vi måste 

lämna obesvarade, då de inte innefattas av vår studie, men lämnar utrymme för vi-

dare studier. Som medarbetarsamtalet enligt vår insamlade empiri ser ut idag finns 

det en risk för att urholka begreppet medarbetarsamtal. Antingen som något organi-

sationerna gör för att andra gör det och/eller för att det råder tveksamheter om syftet 

med dem. Det skulle kunna förklara vår syn att om medarbetarsamtal fick en något 

större plats i organisationerna och det avsattes mer arbetstid för förberedelse både 

vad det gäller chefer och medarbetare, skulle samtalet ge en större avkastning. Vi ser 

medarbetarsamtalet som ett vedertaget krav vilket organisationer inte är beredda att 

göra avsteg ifrån, eller ens kanske förändra.   
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9 Bilagor 

Bilaga A Intervjumall Chefer 

 

1. Hur ofta håller du i medarbetarsamtal? 

 

2. Hur många samtal håller du i? 

 

3. Hur länge har ni jobbat med medarbetarsamtal? 

 

4. Hur ser medarbetarsamtalen ut som du håller? 

 

5. Pratar ni om lön?  

 

6. Vad är medarbetarsamtal för dig? 

 

7. Vem anser du att samtalet är till för? 

 

8. Vad ser du för möjligheter med ett medarbetarsamtal? 

 

9. Vad är bra respektive dåligt med ett medarbetarsamtal? 

 

10. Vad känner du kommer ut av ett medarbetarsamtal? 

 

11. Hur brukar du känna dig direkt efter samtalet? 

 

12. Hur skulle du beskriva kvaliteten på medarbetarsamtalen? 

 

13. Hur tycker du att medarbetarsamtalet bör gå till? 

 

14. Var tycker du att samtalet ska hållas? 

 

15. Vem anser du bör hålla i medarbetarsamtalet? 
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16. Hur ofta anser du att medarbetarsamtal ska hållas? 

 

17. Förbereder du dig inför samtalen? I sådana fall, hur? 

 

18. Vad tycker du att ett medarbetarsamtal ska innehålla? 

 

19. Vad tycker du att ett medarbetarsamtal ska innehålla? 

 

20. Vad skulle kunna göras annorlunda mot idag? 

 

21. Vad tror du är företagets avsikt med att hålla dessa samtal? 

 

22. Vad tror du företaget får ut av dessa samtal? 

 

23. Hur mycket tid anser du är tillräckligt för att genomföra ett medarbetarsamtal? 

 

24. Hur mycket tid anser du att förberedelser och efterarbete runt medarbetarsamtalet 

tar i anspråk? 

 

25. Känner du att du har den tiden för medarbetarsamtal? 

 

26. Vilken typ av utbildning/träning har du fått i att genomföra medarbetarsamtal? 
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Bilaga B Intervjumall Medarbetare 

 

1. Hur ofta har du medarbetarsamtal? 

 

2. Hur ser ditt medarbetarsamtal ut idag? 

 

3. Vad innebär medarbetarsamtal för dig? 

 

4. Vem anser du att samtalet är till för? 

 

5. Vad ser du för möjligheter med ett medarbetarsamtal? 

 

6. Vad tycker du är bra respektive dåligt med ett medarbetarsamtal? 

 

7. Vad känner du kommer ut av ett medarbetarsamtal? 

 

8. Hur brukar du känna dig direkt efter samtalet? 

 

9. Vilken funktion fyller medarbetarsamtalet för dig? 

 

10. Hur tycker du att medarbetarsamtalet bör gå till? 

 

11. Vart tycker du att samtalet ska hållas? 

 

12. Vem anser du bör hålla i det? 

 

13. Hur ofta tycker du att det bör hållas? 

 

14. Förbereder du dig inför samtalet? 

 

15. Finns det något du tycker skulle kunna göras annorlunda mot idag? 

 

17. Vad tycker du att samtalet ska innehålla? 
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18. Hur mycket tid anser du är tillräckligt för att genomföra ett medarbetarsamtal? 

 

19. Hur mycket tid anser du att förberedelser runt medarbetarsamtalet tar i anspråk? 
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