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Studiens främsta syfte var att undersöka hur medarbetare och chefer på ett 
större svenskt företag upplevde processen för medarbetarsamtal. Det 
aktuella företaget var verksamt inom detaljhandeln med enheter geografiskt 
utspridda över världen. För att uppnå studiens syfte genomfördes sju 
semistrukturerade intervjuer samt en granskning av företagets dokument 
innehållande riktlinjer för medarbetarsamtalsprocessen. Respondenterna 
bestod av fyra medarbetare och tre chefer, samtliga verksamma inom 
samma enhet. Valet av en kvalitativ metod gjordes mot bakgrund av 
studiens syfte och forskningsfrågor. Studiens teoretiska utgångspunkter 
baserades på Hilmarssons (2013) modell för motiverande medarbetarsamtal. 
Resultatet visade att mallen för medarbetarsamtal, som tillämpades på 
företaget, var ett strategiskt men samtidigt problematiskt verktyg. 
Medarbetarna var idel kritiska mot samtalsmallen som ansågs likriktad och 
svår att relatera till. Ytterligare områden som behandlades i studien var 
motivation, kommunikation samt förberedelser. Flera av dessa faktorer var 
enligt resultatet, tätt sammankopplade med upplevelsen av 
medarbetarsamtal. Resultatet indikerade att syftet med medarbetarsamtalen 
inte kommunicerades till medarbetarna i tillräcklig utsträckning, vilket kan 
ha påverkat medarbetarnas motivationsnivå för såväl förberedelser som 
samtalsprocessen som helhet.  

 
 

 



	  

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
 
1 INLEDNING     1
       
1.1 Begrepp och definitioner    1 
1.2 Tidigare forskning     2 
     1.2.1 Medarbetarsamtalets syfte och möjligheter   2 
     1.2.2 Asymmetri i medarbetarsamtalet   3 
     1.2.3 Förberedelser     4 
     1.2.4 Motivation och delaktighet    4 
     1.2.5 Kommunikation och feedback    5 
1.3 Teoretiska utgångspunkter    6 
     1.3.1 Modell för medarbetarsamtal    6 
1.4 Syfte och problemformuleringar   8 
1.5 Undersökningsplats    8 
1.6 Avgränsningar     9 
 
2 METOD     9 
 
2.1 Metodologiska utgångspunkter    9 
2.2 Planering och genomförande    9 
     2.2.1 Litteratursökning     9 
     2.2.2 Urval     9 
     2.2.3 Datainsamling      10 
 2.2.4 Instrument     10 

2.2.5 Bearbetning av data    11 
     2.2.6 Analys     12 
2.3 Verifiering av data     12 
2.4 Etiska överväganden    13 
  
3 RESULTAT     13 
 
3.1 Företagets mall för medarbetarsamtal   14 
3.2 Chefernas inställning till medarbetarsamtal  14 
     3.2.1 Företagets mall för medarbetarsamtal   14 
     3.2.2 Förberedelser      15 
     3.2.3 Motivation och feedback    16 
     3.2.4 Kommunikation och syfte    16 
3.3 Medarbetarnas inställning till medarbetarsamtal  17 
     3.3.1 Företagets mall för medarbetarsamtal   17 
     3.3.2 Förberedelser     17 
     3.3.3 Motivation och feedback    18 
     3.3.4 Kommunikation och syfte    18 



	  

3.4 Sammanfattning av resultat    19 
3.5 Teoretisk problematisering    20 
     3.5.1 Fas ett     20 
     3.5.2 Fas två     20 
     3.5.3 Fas tre     21 
 
4 DISKUSSION     21 
 
4.1 Resultatdiskussion     21 
     4.1.1 Företagets mall för medarbetarsamtal   21 
     4.1.2 Förberedelser     22 
     4.1.3 Motivation och feedback    22 
     4.1.4 Kommunikation och syfte    22    
4.2 Metoddiskussion     23 
4.3 Slutsatser     24 
 
5 AVSLUTANDE KOMMENTARER   25 
 
REFERENSER      
 
BILAGOR 
 
Bilaga I Informationsbrev till respondenter 
Bilaga II Intervjuguide för chefer 
Bilaga III Intervjuguide för medarbetare 
Bilaga IIII Företagets mall för medarbetarsamtal



	   1	  

1 INLEDNING 
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning inom området. Avsnittet delas in i 
medarbetarsamtalets syfte och möjligheter, asymmetri i samtalet, förberedelser, 
motivation och delaktighet samt kommunikation och feedback. De teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för studien redogörs för därefter, följt av 
studiens syfte och problemformuleringar. 
 
Dagens samhälle karaktäriseras av ständig förändring och utveckling. Det  
demokratiserade arbetslivet ställer höga krav på arbetsgivarna att satsa på 
utveckling av personalen. Medarbetarsamtal ses numera som en rättighet snarare än 
en förmån, enligt Granberg (2011), som även menar att individers upplevelser av 
medarbetarsamtal skiljer sig avsevärt beroende på verksamhet och ledning. Målet är 
dock ofta detsamma, att utveckla medarbetarna och därmed organisationen. 
Lindelöw (2008) framhåller vikten av genomtänkta och strukturerade 
medarbetarsamtal som verktyg för att stimulera medarbetarna och skapa effektivitet 
i organisationen. När samtalsprocessen genomförs på rätt sätt anser Lindelöw 
(2008) att organisationens framtida kompetensförsörjning samtidigt kan 
säkerställas. Den här rapporten har för avsikt att undersöka hur cheferna och 
medarbetarna på ett större svenskt företag upplever medarbetarsamtalen samt vilka 
faktorer som påverkar deras upplevelser.  
 
"När personalen växer, då växer också vi". Så lyder personalidén på företaget som 
har undersökts i studien. Hur skapas då förutsättningar för medarbetarna att växa? 
Kan medarbetarsamtalet vara en del i den utvecklingsprocessen? Enligt Hilmarsson 
(2013) är svaret på den frågan ja - om de genomförs på rätt sätt. Med Hilmarssons 
modell som utgångspunkt finner jag det således av stort intresse att undersöka 
närmare vilka faktorer som bidrar till upplevelsen och uppfattningen av 
medarbetarsamtal, med syfte att skapa medvetenhet och utveckling av befintliga 
metoder. 
 
1.1 Begrepp och definitioner 
 
Utvecklingssamtal, planeringssamtal, målsamtal, benämningarna på 
samtalsfenomenet är många. Granberg (2011) menar att valet av benämning har 
betydelse för organisationer som vill klargöra vilka värderingar och motiv 
samtalstypen rymmer. I den här rapporten kommer systematiskt begreppet 
medarbetarsamtal att användas. Tanken bakom begreppet är att eftersträva en 
jämbördig relation i samtalet. Granbergs (2011, s. 477) definiton av 
medarbetarsamtal lyder: 
 

Utvecklings- och planeringssamtal är systematiskt upplagda samtal 
mellan chef och medarbetare för planering, ömsesidigt 
informationsutbyte och utveckling av relationer. 

 
Lindgren (2001, s. 245) utvecklar resonemanget: 
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Utvecklingssamtalen kan sammanfattas som återkommande samtal 
mellan en medarbetare och dennes närmaste överordnade chef, som 
planeras och leds av cheferna med syfte att dels få information om 
medarbetarnas syn på verksamhet, arbetsförhållanden och sig själva, 
dels påverka medarbetarens attityder och handlingar.  

 
Samtalet bör ske årligen och bestå av tydliga riktlinjer för vilka områden som ska 
behandlas. Områden som kan vara lämpliga att diskutera är: avstämning av 
föregående samtal, den aktuella arbetssituationen, sammanfattning av gemensamma 
bedömningar samt planering av kommande uppgifter och utvecklingsområden. 
Utöver de organisatoriska förutsättningarna bör även mål för personlig utveckling 
upprättas. Utökat ansvarsområde och större delaktighet är exempel på sådana 
målformuleringar. Syftet, innehållet och tillvägagångssättet skiljer sig ofta åt 
mellan organisationer. Det menar Lindgren (2001) kan härledas till att 
medarbetarnas och organisationernas förutsättningar och behov skiljer sig åt.  
 
1.2 Tidigare forskning  
 
1.2.1 Medarbetarsamtalets syfte och möjligheter 
 
Medarbetarsamtal kan utformas på olika sätt beroende på organisationens 
inställning samt chefens förmåga att leda professionella samtal. Hilmarsson (2013) 
beskriver de övergripande vinsterna med väl fungerande medarbetarsamtal som ett 
sätt att utveckla individen och därmed organisationen. Från ett 
organisationsperspektiv kan samtalen ses som ett styrmedel med syfte att stärka 
relationer, förbättra samarbetet samt öka känslan av inflytande hos medarbetaren. 
Om så lyckas tenderar sådan utveckling att medföra höjd prestationsförmåga på 
individnivå. Ledningsgruppen får även tillfälle att föra fram information om 
organisationens övergripande mål, värderingar, strategier samt aktuella eller 
kommande förändringsprojekt. I ett sådant skede kan även eventuella reaktioner på 
aktuella eller kommande projekt fångas upp. Det medför att ledningen kan anpassa 
sitt agerande efter det som sker. Hilmarsson (2013) beskriver ytterligare vinster 
med medarbetarsamtal genom att belysa de möjligheter till erfarenhetsutbyte som 
uppstår. Chefen skapar sig med hjälp av medarbetarens upplevelser och 
erfarenheter en vidare förståelse för medarbetarens ambitioner, önskemål, talanger 
och intressen. Det i sin tur kan utgöra underlag för fortsatt kompetensutveckling. 
Lindelöw (2008) betonar att strategiskt förberedda och väl genomtänkta 
medarbetarsamtal ofta leder till såväl ökad effektivitet som säkrad framtida 
kompetensförsörjning.  
 
Medarbetarsamtalet syftar även till att skapa personlig kontakt för att få kännedom 
om något i medarbetarens privata sfär påverkar dennes arbetssituation eller om 
inställningen till arbetet på något sätt har förändrats. En annan viktig aspekt av 
medarbetarsamtalets möjligheter är att få kännedom om medarbetarens syn på 
chefens förmåga att leda. Även i det sammanhanget bör eftersträvas att framföra 
kritik på ett konstruktivt tillvägagångssätt genom att redogöra för vad som är bra 
och vad inom ledarskapet som kan utvecklas. I sådana sammanhang menar 
Hilmarsson (2013) att båda parter har ansvar för att ge och ta emot kritik som kan 
uppfattas som besvärlig eller obekväm på grund av den ofrånkomliga 
rollfördelningen i samtalet. 
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1.2.2 Asymmetri i medarbetarsamtalet 
 
I professionella samtal och då framförallt vid medarbetarsamtal, menar Holmberg 
& Stalby (2012) att det allt som oftast förekommer en obalans i maktrelationen 
mellan chef och medarbetare. Interaktionsmönstren för samtalen formas av 
medarbetarsamtalens karaktär. Lindgren (2001) visar att chefer ofta medvetet 
försöker tona ner sin chefsroll i medarbetarsamtalet för att framstå som jämbördiga 
med sina medarbetare. Samtalen i hennes studie visar sig dock ändå präglas av 
auktoritära samtalsmönster, trots båda samtalsparternas strävan efter jämbördighet. 
En möjlig förklaring menar Lindgren (2001) är att parternas chefs- och 
medarbetarroll sitter djupt rotat även om viljan att gå mot ett mer demokratiskt 
samtalsmönster finns. Cheferna som deltog i undersökningen hade en förväntan om 
jämbördig kommunikation vilket visade på bristande insikt och förståelse för den 
dominansposition som medföljer chefsrollen. Exempel på akutoritära 
samtalsmönster beskrivs av Lindgren (2001) som abrupta byten av samtalsämnen 
samt utfrågningar med auktoritära inslag. Cheferna i undersökningen förväntade sig 
jämbördig interaktion vilket medförde förväntan om kritik angående den egna 
arbetsinsatsen som ledare.  
 
En annan som har undersökt medarbetarsamtal med fokus på makt- och 
dominansförhållanden i samtalen är Forsström (2000). Genom att mäta vem som 
talar mest, vem som inleder och avslutar etc. bedöms graden av makt och 
dominans. Forsström (2000) finner att det empiriska resultatet visar på en hög grad 
av ömsesidighet och respekt där båda parter strävar efter att uppnå ett behagligt 
samtalsklimat. Hon beskriver vidare att det ofta förekommer garderingar vilket i sin 
tur kan minska antalet konfrontationer.  
 
Några andra som studerat makt- och dominansförhållanden i samband med 
medarbetarsamtalen är Jacobsen m fl. (2010). De menar istället att 
medarbetarsamtalen fungerar som arena för att befästa normer om hur den duktiga 
medarbetaren bör agera. Jacobsen m.fl. (2010) anser det omöjligt för medarbetaren 
att inte befinna sig i en underordnad roll sett till framtida lönesättning och 
avancemang inom företaget. De anser att risken med befintliga makt- och 
dominansförhållanden är att organisatoriska problem förblir olösta när medarbetare 
inte vågar öppna upp och berätta om problematiska arbetssituationer med rädsla för 
icke-uttalade effekter. Eftersom det kan antas föreligga en koppling mellan 
medarbetarsamtal och lönesättning samt framtida möjligheter till avancemang inom 
organisationen menar Jacobsen m.fl. (2010) att medarbetarens underordnade roll i 
förhållande till chefen stärks i samtalen. Istället för att synliggöra och lyfta fram 
förhållningssätt och lösningar på negativ stress inom organisationen befäster 
medarbetarsamtalen ett etisk ideal för hur den ”goda medarbetaren bör vara”. 
Effekten menar Jacobsen m.fl. (2010) riskerar bli att problemförhållanden inom 
organisationer förblir olösta. Lindgren (2001) menar dock att det är tvetydligt 
huruvida medarbetare eller chefer gynnas eller missgynnas i medarbetarsamtalen. 
Eftersom båda parterna i studien visade sig vara omedvetna om makt- och 
dominasförhållandena som utövas i samtalen, uppfattas samtalstypen på ytan vara 
jämbördig. Lindgren (2001) drar slutsatsen att medarbetarsamtal som samtalstyp är 
ett skendemokratiskt verktyg för arbetsledning.  
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1.2.3 Förberedelser   
 
Lindelöw (2008) anser att givande medarbetarsamtal kräver förberedelser, såväl 
mentalt som praktiskt. Initialt bör chefen i god tid före samtalet, boka en tid med 
medarbetaren. Syftet är att ge båda parter möjlighet att förbereda sig för att öka 
möjligheterna till effektiva samtal. Samtalstiden kan variera beroende på vad 
samtalet syftar till att uppnå samt vilka behov medarbetaren har, dock bör chefen 
avsätta tillräckligt med tid så att samtliga moment hinner gås igenom grundligt. 
Både chef och medarbetare bör inför samtalet ha funderat igenom de olika 
samtalspunkter som är tänkta att avhandlas. För att medarbetarsamtalet ska leda till 
utveckling menar Lindelöw (2008) att en förutsättning är att chefen har funderat 
igenom och redogör för i vilken utsträckning medarbetaren levt upp till de krav som 
ställs samt om någon punkt kan behöva utvecklas. Granberg (2011) framhåller även 
han vikten av förberedelse för att skapa ett effektivt medarbetarsamtal. Han redogör 
för en rad punkter som syftar till att underlätta förberedelserna. Nedan görs en 
sammanfattning av dessa: 
 

• Kommunicera syftet – genom att medarbetaren är införstådd med 
medarbetarsamtalets syfte vet båda parter vad samtalet syftar till att uppnå. 
Ett sätt kan vara att samla enhetens medarbetare för att tillsammans gå 
igenom medarbetarsamtalens upplägg, syfte, mål och dokumentation. 

 
• Säkerställ en samtalsplats där störningsmoment såsom telefoner osv. är 

minimerade. 
 

• Sammanställ eventuella minnesanteckningar i direkt anslutning till 
medarbetarsamtalets avslutande. 

 
Val av plats för samtalet är även något Lindelöw (2008) framhåller som en viktig 
del i förberedelserna. En neutral plats är att föredra med syfte att skapa en 
avslappnad samtalssituation. Huvudsaken är dock att platsen innebär en möjlighet 
för parterna att samtala ostört utan avbrott.  
 
1.2.4 Motivation och delaktighet 
 
Medarbetarsamtalet medför enligt Hilmarsson (2013) en möjlighet till dialog 
mellan chef och medarbetare om individens arbetsinsatser och samarbetsförmåga. 
För att skapa motivation till förändring anser Hilmarsson (2013) att en god relation 
mellan parterna bör ligga till grund för samtalet.  
 
Lindgren (2001) sammanfattar en rad forskningsresultat, däribland Shous (1991) 
ansats. I en doktorsavhandling från Institute of management of innovations and 
Technology belyser Shou (1991) medarbetarsamtalets möjligheter att påverka 
arbetsmotivationen. Med en omfattande enkätundersökning påvisar hon ett 
samband mellan de företag som använder medarbetarsamtal och hög 
arbetsmotivation hos medarbetarna. Bland de företag som inte tillämpar 
medarbetarsamtal var arbetsmotivationen lägre. 
 
Roberts (2003) beskriver byggstenarna i givande medarbetarsamtal som 
engagemang och motivation. Delaktighet, målsättningar och feedback anser han 
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vara förutsättningar för att nå fram till medarbetarna på bästa sätt. Målen med 
medarbetarsamtalet bör vara realistiska och ”nåbara” för att medarbetaren ska 
uppleva en känsla av delaktighet, såväl under medarbetarsamtalet som i den dagliga 
arbetssituationen. Delaktighet och motivation skapas, enligt Roberts (2003) av en 
samtalsmiljö präglad av öppenhet, förtroende och kommunikation. En motsatt 
samtalsmiljö tenderar att påverka den öppna kommunikationen negativt, vilket får 
till konsekvens att såväl organisationen som medarbetaren går miste om 
medarbetarsamtalets positiva effekter. Roberts (2003) beskriver vidare att 
medarbetaren kan uppleva att åsikter och medverkan endast accepteras om de 
överensstämmer med ledningens visioner och mål.  
 
Hilmarsson (2013) anser likt Roberts (2003) att motivation och ökad 
arbetstillfredsställelse kan uppnås genom att medarbetaren görs delaktig när 
individuella mål formuleras i samband med medarbetarsamtalet. När egna mål 
formuleras i samverkan med chefen menar Hilmarsson (2013) att förutsättningar för 
delaktighet och utveckling skapas. Wreders (2008) utvecklar, i en 
doktorsavhandling, resonemanget om medarbetarens upplevda arbetstillfredställelse 
kopplat till upplevelsen av arbetsvillkoren. I studien visar hon att medarbetarens 
uppfattning om arbetsföhållandena, påverkar upplevelsen av arbetstillfredställelse, 
prestationsförmåga och hälsa. Det menar Wreders (2008) är faktorer som i 
förlängningen kan bidra till organisationens utveckling. 
 
1.2.5 Kommunikation och feedback  
 
I en doktorsavhandling lyfter Engquist (1990) fram vad som karaktäriserar bra och 
dåliga medarbetarsamtal. Han menar att chefer och medarbetare bör definiera 
relationen till varandra genom s.k. metakommunikation. Engquist (1990) finner att 
de medarbetarsamtal som karaktäriseras av sådan kommunikation är de samtal som 
benämns som bra samtal. Omvänt visar han i sin avhandling att samtal med 
bristande metakommunikation hör till de sämre samtalen.  
 
Aktivt lyssnande, en lugn och avslappnad inställning menar Hilmarsson (2013) är 
beteenden som bidrar till att goda relationer skapas. Aktivt lyssnande i samband 
med professionella samtal speglar sig i kroppsspråket genom ögonkontakt, 
kroppshållning, nickande osv. Med sådant kroppspråk anser Nilsson & 
Waldemarsson (2012) att engagemang och intresse för medarbetarens situation 
signaleras. Genom aktivt lyssnande kan chefen förmedla acceptans för 
medarbetarens åsikter och känslor, utan att för den skull nödvändligtvis dela 
personens åsikter eller upplevelser. Sådan form av lyssnande resulterar ofta i att 
medarbetaren blir medveten om att chefen anstränger sig för att förstå 
medarbetarens avsikter.  
 
Granberg (2011) menar att kommunikation i det närmaste alltid kräver 
återkoppling, sk. feedback, för att säkerställa så att budskapet uppfattats på avsett 
sätt. Att ge och ta emot konstruktiv feedback kan dock närmast ses som en 
konstform. Kluger & DeNisi (2000) menar dock att feedback i vissa fall inte kan 
betraktas som effektivt eller ens positivt, sett ur ett utvecklingsperspektiv. I en 
artikel redogörs för olika scenarion där feedback inte leder till önskat resultat. 
Författarna belyser även  vikten av att utvärdera feedbackinsatser. Kluger & DeNisi 
(2000) nämner ett antal grundläggande faktorer för att öka effektiviteten, i samband 
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med att feedback lämnas till medarbetarna. Deras rekomendationer fokuserar på 
tydlighet avseende vilka områden som behöver utvecklas samt vikten av att 
konkretisera målen för medarbetarna.  
 
Nilsson & Waldemarsson (2012) anser att feedback bör ses som ett strategiskt 
arbetsredskap för att hjälpa medarbetaren att bli medveten om vilka tankar och 
känslor som väcks hos andra i samband med ett visst agerande. Feedback syftar till 
att lyfta fram, utveckla och ta tillvara på medarbetarkompetens. Det skapar 
förutsättningar för chefen att upptäcka medarbetarens erfarenheter och latenta 
kunskaper samtidigt som medarbetaren blir medveten om sina styrkor och 
förbättringsområden. Nilsson & Waldemarsson (2012) betonar dock svårigheterna 
med att ge positiv och negativ feedback i samma samtal. När positiv och negativ 
feedback ges i samma samtal menar Nilsson & Waldemarsson (2012) att en positv 
inledning som sedan efterföljs av en negativ bedömning lätt får till effekt att den 
positiva responsen faller i glömska. På samma sätt kan en negativ inledning följt av 
en positiv bedömning medföra att medarbetaren redan från början intar en 
avståndstagande attityd. Nilsson & Waldemarsson (2012) förespråkar istället samtal 
som inleds och avslutas med positiv återkoppling. Feedback som är direkt, ärlig, 
konkret och relevant medför ökad benägenhet att skapa förändring hos 
medarbetaren. Beskrivningar av vad medarbetaren gör lämpar sig ofta bättre än 
normativa och dömande återkopplingar av hur medarbetaren är. Syftar feedbacken 
till att skapa förändring, bör återkopplingen vara framtidsinriktad. Risken för att 
medarbetaren upplever sig anklagad eller dömd minskar om fokus ligger på 
framtiden.  
 
1.3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Den aktuella studien tar utgångspunkt i Hilmarssons (2013) modell för 
medarbetarsamtal, med avsikt att skapa utveckling genom motivation och 
medarbetarens egna viljeyttringar. Motivation till förändring menar Hilmarsson 
(2013) går att härleda till medarbetaren möjligheter att formulera egna tankar om 
hur förutsättningar kan skapas för att uppnå utveckling. Modellen för 
medarbetarsamtal bygger på en grundprincip om att professionella samtal kan delas 
in i olika faser med tillhörande uppgifter och syften. Likt de flesta modeller är dock 
inte avsikten att strikt följa exakta handlingsmönster, utan att låta sig vägledas av 
det som sker under samtalets gång men med samtalsmodellen som mall. Målet är 
att upprätta en personlig kontakt för att sedan skapa en situation där medarbetaren 
redogör för sin situation, följt av att handlingsplaner upprättas. Modellen beskrivs 
mer utförligt under rubrik 1.3.1. 
 
1.3.1 Modell för medarbetarsamtal 
 
I de fall där möjlighet finns kan arbetsgruppen samlas för att delges information om 
de kommande medarbetarsamtalen. Om syftet med samtalen klargörs redan tidigt i 
processen kan riskerna för att samtalet enbart uppfattas som en möjlighet att 
diskutera problem, minskas. Medarbetarna bör istället uppmanas att förbereda sig 
genom att fundera över vad de önskar diskutera. Förberedelsematerial som 
beskriver medarbetarsamtalets syfte och struktur kan vara till hjälp vid 
förberedelserna. När tid avtalas för medarbetarsamtalen bör så ske med minst en 
veckas framförhållning så att medarbetarna ges tid för reflektion.  
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Fas ett – kontakt skapas, mål tydliggörs 
 
I den första och inledande fasen är det centrala att skapa kontakt med medarbetaren. 
Det första intrycket skapar eller bryter ner förtroendet för samtalsledaren, enligt 
Hilmarsson (2013). Ett varmt välkomnande, ett ”varsågod att slå dig ner” i 
kombination med en gest mot en stol kan bidra till att god stämning skapas redan 
efter några sekunder. Ytterligare kontaktskapande kan uppnås genom några 
minuters vardagligt småprat samt en fråga om medarbetaren vill ha kaffe. Ett sätt 
att inleda samtalet kan vara att fråga hur det känns att vara här. En grundregel i det 
fortsatta samtalet är att i så stor utsträckning som möjligt ställa öppna frågor och 
lyssna aktivt på de svar som ges. Syftet är att visa den andra parten att det finns ett 
intresse och engagemang för medarbetarens situation. 
 
Medarbetaren bör informeras om att inget av det som sägs under samtalet kommer 
att föras vidare utöver de delar som medarbetaren och chefen kommit överens om. 
Medarbetaren bör upplysas om samtalets tidsram för att undvika att någon blir 
överraskad eller känner sig avvisad vid slutet av samtalet. Genom tydlighet kan 
obekväma situationer undvikas.  
 
För att undvika att medarbetarsamtal blir för terapeutiska alternativt byråkratiska 
menar Hilmarsson (2013) att en viktig del i den inledande fasen är att klargöra 
parternas roller. Chefens roll kan exempelvis vara att bidra till att medarbetaren 
utvecklas genom att delge hur han/hon ser på medarbetarens prestationer och på 
dennes relationer till andra medarbetare. Ytterligare en viktig uppgift för chefen är 
att lyssna på medarbetarens upplevelser och uppfattningar om arbetsplatsen och 
tillsammans genom dialog dels lyfta fram det som fungerar men även finna förslag 
på lösningar inom de områden som fungerar mindre bra. Medarbetarens roll blir å 
andra sidan att berätta hur han/hon själv upplever arbetsplatsen kopplat till 
prestationer och relationer till övriga medarbetare. En viktig uppgift för 
medarbetaren är att konstruktivt kommentera ledarskapet som utövas av chefen. 
Genom att vara tydlig med att informera medarbetaren om vad som förväntas av 
denne samt vad syftet med samtalet är kan kvalitén på medarbetarsamtalet höjas. 
 
Fas två – situationen klargörs 
 
Den andra fasen består av att ta reda på så mycket som möjligt om medarbetarens 
situation. En skicklig samtalsledare fokuserar på att lyssna för att få medarbetaren 
att själv berätta om sina upplevelser och erfarenheter på arbetsplatsen. Syftet med 
medarbetarsamtalet och de områden som ska gås igenom bör dock ligga till grund 
för de frågor som ställs till medarbetaren. Ytterligare en viktig del består av att 
försöka få medarbetaren att vidga sitt sätt att se på sin arbetssituation genom att 
undersöka vilka begränsningar och möjligheter som finns. När medarbetaren vågar 
berätta om vad hon/han önskar eller vill, baseras det på känslor och behov. Därmed 
har den egna motivationen skapats hos medarbetaren, något som är att eftersträva i 
och med den förändring och utveckling som ofta behöver genomföras. Den inre 
motivationen menar Hilmarsson (2013) är den viktigaste faktorn i en 
förändringsprocess. 
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När chefen upplever att denne fått grepp om situationen kan en sammanfattning 
göras för att klarlägga vad som framkommit och att chefen har uppfattat situationen 
korrekt. Ofta görs mindre sammanfattningar under samtalets gång för att avsluta 
delområden och markera en övergång till nästa punkt.  
 
Fas tre – handlingsplaner upprättas, överenskommelser upprättas 
 
I samtal vill människor bli bekräftade och tagna på allvar. När medarbetaren får tala 
till punkt och blir lyssnad på, ges rätten till att utrycka egna värderingar och åsikter, 
något som är centralt för förståelsen av andra individers behov. I den tredje fasen är 
det därför viktigt att skapa delaktighet genom att medarbetaren själv får komma 
med konkreta förbättringsförslag och lösningar på uppkomna problem. Det i sig är 
en form av bekräftelse. Handlingsplanen som upprättas gemensamt mellan chef och 
medarbetare bör bestå av konkreta åtgärder, tidsramar och tydlighet avseende vem 
som ska göra vad. Om båda parterna signerar handlingsplanen underlättar det för 
chef och medarbetare att komma ihåg vad parterna kommit överens om. 
 
När samtalet lider mot sitt slut bör chefen påminna om detta så att medarbetaren är 
förberedd och inte känner sig abrupt avvisad när tiden för samtalet gått ut. Ett 
enkelt sätt att utvärdera samtalet är genom att ställa en fråga om hur medarbetaren 
upplevde medarbetarsamtalet. Även chefen kan sedan ge sin upplevelse av hur 
samtalet sett ut. I anslutning till samtalets avslutande fas anser Hilmarsson (2013) 
att initiativ till uppföljning bör tas. Uppföljningen kan bestå av ytterligare samtal 
eller andra former för avstämning. För att utveckling ska ske, menar Hilmarsson 
(2013) att det krävs dialog och kontinuitet avseende uppföljning. De löften som 
lämnats under samtalet bör alltid infrias och följas upp för att skapa förtroende hos 
medarbetaren.   
 
1.4 Syfte och problemformuleringar 
 
Studien syftar till att undersöka hur chefer och medarbetare på ett större svenskt 
företag upplever medarbetarsamtalsprocessen. Avsikten är att studien ska ge en 
inblick i chefers samt medarbetares upplevelser och tillämpning av befintliga 
verktyg för genomförande av medarbetarsamtal. Chefernas möjligheter att motivera 
medarbetarna till utveckling genom  samtalsprocessen undersöks även. Följande 
frågeställningar ligger till grund för rapportens utförande:  
  

1. Vilka förtjänster samt brister ser chefer respektive medarbetare med 
företagets befintliga verktyg för medarbetarsamtal? 
 

2. Vilka faktorer påverkar medarbetares och chefers inställning till 
medarbetarsamtal? 

 
1.5 Undersökningsplats 
 
Företaget som utgör undersökningsplats för rapporten är en marknadsledande aktör 
inom detaljhandeln. Koncernen i dess helhet verkar globalt med enheter utspridda 
geografiskt över världen. Företagets omfattande satsningar inom 
personalutvecklingsområdet gör det till ett intressant företag för studien som 
presenteras i den här rapporten.  
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1.6 Avgränsningar 
 
Då företaget är verksamt såväl rikstäckande som globalt kommer endast 
respondenter som är anställda vid en mindre del av koncernens enheter att 
intervjuas. Ett sådant ställningstagande förefaller rimligt med hänsyn till 
ekonomiska resurser samt givna tidsramar. Rapporten kommer inte att beröra 
lönesättningssamtal samt eventuella fördelar respektive nackdelar med att diskutera 
ämnet i samband med medarbetarsamtal. Syftet med studien medför inte en sådan 
koppling. 
 
2 METOD 
 
I följande avsnitt redogörs för rapportens metodologiska utgångspunkter, 
tillvägagångssätt samt de etiska överväganden som ligger till grund för planering 
samt genomförande av studien.  
 
2.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
För att uppnå syftet med studien, ansågs kvalitativ metod bäst lämpat. Valet av en 
kvalitativ inriktning innebar att fokus riktades mot respondenternas uppfattningar 
och upplevelser av processen för medarbetarsamtal. Valet av en fenomenologisk 
infallsvinkel medförde att en inriktning på beskrivande skildringar av 
respondenternas uppfattningar, erfarenheter samt upplevelser av fenomenet 
medarbetarsamtal stod i fokus. Denscombe (2009) framhåller vinsterna med en 
fenomenologisk infallsvinkel när erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen 
undersöks. Det primära syftet var således inte att finna orsaksförklaringar utan att 
skapa en förståelse för hur fenomenet tolkades av respondenterna på det aktuella 
företaget.  
 
2.2 Planering och genomförande 
 
2.2.1 Litteratursökning 
 
Litteratursökningen genomfördes i ett tidigt skede med syfte att skapa en teoretisk 
grund för den fortsatta studien. De huvudsakliga sökningarna gjordes i 
Linnéuniversitets databas OneSearch. Sökorden som användes var bl. a. 
performance appraisal, medarbetarsamtal, motiverande samtal, ledarskap samt 
kommunikation. Kurslitteratur i form av Bryman (2001), Denscombe (2009), 
Hilmarsson (2013) m.fl. fanns att tillgå sedan tidigare studier. Ett antal sökningar 
gjordes även i Libris databas, även då med ovanstående sökord. Vid valet av 
litteratur eftersträvades en vetenskaplig förankring på materialet. Litteratur med 
avsaknad av vetenskaplig karaktär valdes således bort. 
 
2.2.2 Urval  
 
Vid val av urvalsteknik ansågs ett icke-sannolikhetsurval mest rimligt givet 
studiens tidsram samt rådande förutsättningar. Då syftet med studien inte var att 
generalisera resultatet till en större population utan främst att bidra till ökad 
förståelse för respondenterans uppfattningar samt upplevelser av fenomenet, ansågs 
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sådan urvalsteknik försvarbar. Så kallat snöbolls- eller kedjeurval beskrivs av 
Bryman (2001) som ett tillvägagångssätt där forskaren initialt tar kontakt med 
individer som bedöms relevanta för undersökningens problemområde för att sedan 
använda dessa för att få kontakt med ytterligare respondenter. Bryman (2001) och 
Denscombe (2009) menar att ett sådant urvalsförfarande är försvarbart i kvalitativ 
forskning där generaliseringar av resultat inte utgör det primära syftet med studien.  
 
I det inledande skedet av studien initierades kontakt med en nyckelperson inom 
företagets enhet för personalutveckling. Efter att ha informerat om undersökningens 
syfte mottogs e-mailadresser till fem anställda medarbetare med chefsbefattningar 
inom olika delar av organisationen. Samtliga personer sändes ett informationsbrev 
(se bilaga I) med en förfrågan om deltagande i undersökningen. Resultatet av 
utskicket innebar att tre av de kontaktade cheferna ansåg sig ha tid och möjlighet att 
ställa upp på en intervju. 

 
Urvalet av medarbetare föranleddes av tidigare kontakt med en av de anställda 
medarbetarna. En tidigare arbetsrelation till medarbetaren medförde möjligheten att 
distribuera ett informationsbrev avseende undersökningens syfte och förutsättningar 
till ytterligare tio medarbetare. Ett brett urval eftersträvades vid valet av mottagare. 
Bland urvalet av möjliga respondenter fanns såväl män som kvinnor representerade. 
Ett åldersintervall som sträckte sig mellan 18 och 64 år baserades på en önskan om 
respondenter med varierande bakgrund och erfarenheter. Totalt gavs möjlighet att 
intervjua fyra medarbetare, vilket således gjordes. 

 
I god tid inför intervjutillfällena ombads respondenterna med chefsbefattning medta 
relevanta dokument (se bilaga IIII). Samtliga dokument var utvalda av 
respondenterna samt godkända för utlämning av företaget. Ur etisk aspekt valdes 
dock endast ett urval av dokumenten ut som bilagor till rapporten. Så gjordes för att 
säkerställa så långt möjligt att ingen identifiering av det undersökta företaget skulle 
ske. 
 
2.2.3 Datainsamling 
 
För insamling av material användes två tekniker, semistrukturerade intervjuer med 
medarbetare och chefer samt insamling av företagsdokument (se bilaga IIII). 
Denscombe (2009) anser intervjuförfarande vara en lämplig metod när syftet med 
studien utgörs av respondenternas uppfattningar, erfarenheter samt upplevelser av 
ett visst fenomen. Denscombe anser (2009) vidare att sådan information kräver 
insamlingsmetoder som ger möjlighet för forskaren att på djupet utforska 
respondenternas syn på fenomenet, som i den aktuella studien utgjordes av 
medarbetarsamtal. 
 
Inför samtliga intervjuer sändes respondenterna ett informationsbrev (se bilaga I) 
innehållande upplysningar om undersökningens ämnesområde samt syfte. Brevet 
innehöll även information om hur intervjun var tänkt att genomföras. Gillham 
(2008) menar att en förberedd intervjuperson underlättar intervjuarens arbete varför 
informationen även bör upprepas vid inledandet av intervjun.  
 
Intervjuerna genomfördes enskilt i företagets möteslokaler efter att tid och plats 
avtalats med respondenterna. I samband med informationsbrevet lämnades även en 
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tidsangivelse för den förväntade längden på intervjun. Så gjordes i enlighet med 
Denscombes (2009) resonemang om vikten av att ge respondenterna möjlighet att 
planera sin tid. En ostörd lokal möjliggjorde avskildhet mellan intervjuare och 
respondent. Placeringen i intervjulokalen anpassades av intervjuaren för att undvika 
en ofördelaktig intervjusituation. Situationen kan lätt uppfattas som en 
konfrontation varför Denscombes (2009) rekommendation om en placering där 
båda parterna sitter med 90 graders vinkel mot varandra valdes. Ett sådant val av 
placering möjliggjorde ögonkontakt mellan intervjuaren och respondenten, utan att 
bli för påträngande. 
 
Samtliga intervjuer spelades in med syfte att skapa en permanent och bestående 
dokumentation av det som sagts samt för att inte hämma det fria samtalsflödet. 
Inför samtliga intervjutillfällen testades den tekniska utrustningen noggrant för att 
säkerställa så att den fungerade tillfredställande. Emellertid menar Denscombe 
(2009) att en fullständig bild av intervjusituationen sällan kan åstadkommas i och 
med att den icke-verbala kommunikationen inte dokumenteras med hjälp av 
ljudupptagning. Med syfte att minimera risken att förlora relevant information 
gjordes därför fältanteckningar som komplement till ljudupptagningarna.  
 
2.2.4   Instrument 
 
En intervjuguide (se bilaga II och III) för respektive respondentgrupp, bestående av 
medarbetare och chefer, konstruerades med undersökningens syfte och 
problemformuleringar i åtanke. Syftet med intervjuguiden var att minska riskerna 
för att något område skulle glömmas bort. Intervjuguiden bestod av övergripande 
teman följt av tänkbara frågeställningar. Frågorna formulerades på ett begripligt sätt 
för att passa samtliga respondenter. Intervjuguiden konstruerades så att varje tema 
inledes med en inledande fråga följt av frågor med olika karaktär såsom 
sonderingsfrågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor etc. Bryman (2001) menar att 
en variation av olika typer av frågor är att föredra vid semistrukturerade 
intervjuformer. I likhet med Brymans (2001) resonemang var det centrala att 
frågorna möjliggjorde för intervjuaren att få information om hur respondenterna 
upplevde medarbetarsamtalen på det aktuella företaget. Intervjuguiden utgjorde 
således endast en mall att utgå ifrån. Insikt om att frågornas ordningsföljd kunde 
ändras vid intervjutillfällena bidrog till flexibilitet hos intervjuaren. Efter ett 
intervjutillfälle omformulerades två frågor i intervjuguiden. Frågorna uppfattades 
på ett sätt som inte var avsett vilket medförde ett behov av att omformulera de 
aktuella frågorna. Så gjordes för att öka studiens reliabilitet. 
 
2.2.5 Bearbetning av data 
 
I samstämmighet med Bryman (2001) och Patel & Davisson (2003) har materialet 
bearbetats med insikt om risken att forskarens egna inställningar och värderingar 
kunnat påverka materialet. Då samtliga intervjuer spelats in utfördes även 
transkribering av materialet. Inspelningen samt transkriberingen av materialet 
syftade till att minimera risken för intervjuarens egna tolkningar av materialet samt 
för att underlätta den efterföljande analysen. Bryman (2001) menar att en 
fullständig redogörelse av vad som har sagts samt hur det har sagts vid 
intervjutillfället, är av central betydelse för analysen.  
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Transkriberingen av den insamlade datan utfördes i nära anslutning till 
intervjutillfällena. Varje enskild intervju resulterade i ca 6-10 sidors utskrifter. För 
att minimera riskerna för att intervjuarens förförståelse om ämnet samt egna 
tolkningar skulle påverka materialet gjordes transkriberingen så exakt avseende 
ordalydelsen, som möjligt. Ett sådant förfarande ökar enligt Bryman (2001) 
tillförlitligheten. 
 
2.2.6 Analys 
 
Valet av analysmetod gjordes i ett tidigt skede, i enighet med Kvale & Brinkmanns 
(2009) resonemang om analysmetodens betydelse vid sammanställningen av 
intervjuguide, intervjugenomförande samt efterföljande transkribering. Vid 
analysen av det insamlade materialet tillämpades ett sorterings- och 
tematiseringsförfarande efter på förhand specificerade principer s.k. kodning. 
Initialt delades materialet in i teman såsom motivation,  ledarskapsförmågor etc. 
men ytterligare teman såsom komunicering av syfte och förberedelser uppstod 
under analysprocessens gång. Analysen inleddes i samband med att transkiberingen 
av de första intervjuerna färdigställdes. Parallelt med insamlingen av data utfördes 
således analysprocessen. Ett kontinuerligt analysförfarande medförde möjligheten 
att redan i ett tidigt skede upptäcka teman som bedömdes vara av vikt för den 
fortsatta analysprocessen. Under analysens gång har ett kritiskt förhållningssätt till 
kodningen eftersträvats med syfte att analysera materialet ur olika perspektiv. Vid 
flera tillfällen har således nya kategoriindelningar prövats. 
 
2.3 Verifiering av data 
 
Tre centrala kriterier för bedömning av samhällsvetenskapliga studier utgörs av 
reliabilitet, validitet och replikation. En del forskare menar dock att begreppen 
främst lämpar sig för verifering av data i kvantitativa studier, varför begrepp 
kopplade till kvalitativ forskning såsom trovärdighet och äkthet utgör tänkbara 
alternativ. Trovärdighet beskrivs av Denscombe (2009) som forskarens förmåga att 
påvisa träffsäkra data. Bryman (2001) refererar till Guba & Lincoln (1995) när han 
delar in begreppet i fyra delkriterier; 
 

• tillförlitlighet (credibility) som handlar om resultatets sannolikhet 
• överförbarhet (transferability) verifierar om resultatet kan tillämpas  

i andra sammanhang 
• pålitlighet (dependability) beskriver huruvida resultat blir detsamma 

vid ett annat tillfälle 
• objektivitet (confirmability) utgörs av forskarens förmåga att inte låta egna 

värderingar eller förutfattade meningar påverka studien på något avgörande 
sätt 

 
Vid utformandet av instrumentet för datainsamling övervägdes begreppen noggrant. 
Som tidigare nämnt skedde ett par ändringar av intervjuguiden med syfte att 
förbättra tillförlitligheten. Två av frågeformuleringarna resulterade i att frågorna 
tolkades på ett sätt som inte var avsett varför ändringen ansågs nödvändlig. 
Intervjuguiden (se bilaga III) är således reviderad. 
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Studiens övergripande forskningsfrågor har legat till grund för val av 
insamlingsmetod, bearbetning av materialet samt efterföljande analys med syfte att 
tillämpa mätningsmetoder lämpliga för problemområdet. Denscombe (2009) 
betonar vikten av att välja en metod som mäter det avsedda, vilket har eftersträvats 
i den aktuella studien.  
 
2.4 Etiska överväganden 
 
Genom hela undersökningsprocessen har ett etiskt förhållningssätt gentemot 
respondenter och det aktuella företaget eftersträvats. Tänkbara etiska aspekter av 
undersökningsprocessen har övervägts inledningsvis samt kontinuerligt under 
processens gång. Vetenskapsrådets (2013) fyra kriterier för etisk god forskning har 
legat till grund för all kommunikation med respondenter samt 
företagsrepresentanter. Följande fyra huvudkrav samt hur dessa har tillgodosetts i 
studien redogörs kortfattat för nedan: 
 

• Informationskravet. Respondenterna som medverkat i studien har samtliga 
informerats om studiens syfte samt problemområde för att öka 
respondenternas förståelse för vad deltagandet i studien innebar. Inför 
intervjutillfällena har respondenterna mottagit ett informationsbrev (se 
bilaga I) där det även redogjorts för hanteringen av det insamlade materialet 
samt respondenternas personuppgifter. 
  

• Samtyckeskravet. Respondenterna informerades såväl inför som i samband 
med intervjuerna om villkoren för deltagandet i studien dvs. att deltagandet 
var frivilligt samt att deltagandet när som helst kunde avbrytas. Samtliga 
respondenter var således införstådda med studiens villkor, i enlighet med 
samtyckeskravet. 

 
• Konfidentialitetskravet. Hanteringen av företagets samt respondenternas 

lämnade uppgifter har skett i enlighet med konfidentialitetskravet. Det har 
bl.a. inneburit att samtliga personuppgifter avidentifierats i rapporten. 
Informationsbrevet som respondenterna tog del av inför intervjuerna 
innehöll information om att lämnade uppgifter skulle behandlas 
konfidentiellt men att total anonymitet inte kunde garanteras. Uppgifterna 
som lämnats av respondenterna har dock behandlats med stor försiktighet 
under hela processen. 

 
• Nyttjandekravet. Materialet som har samlats in för den aktuella studien har 

endast använts för forskningsändamål. 
 
 
3 RESULTAT 
 
I följande avsnitt presenteras en sammanställning av företagets mall för 
medarbetarsamtal följt av resultatet från intevjuerna med chefer och medarbetare 
på det aktuella företaget. Respondenterna i studien bestod av fyra medarbetare och 
tre chefer. Respondenterna var mellan 22 och 53 år. Anställningstiden på företaget 
sträckte sig mellan 3 och 14 år. Två av cheferna som intervjuats var verksamma 
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inom företagets personalutvecklingsenhet. Den tredje chefens befattning var i högre 
grad kopplad till den dagliga driften av verksamheten. Avsnittet avslutas med en 
problematisering av resultatet kopplat till studiens teoretiska utgångspunkter. 
 
3.1 Företagets mall för medarbetarsamtal 
 
Dokument som tillämpas vid förberedelse samt genomförande av medarbetarsamtal 
på företaget beskrivs översiktligt nedan, med syfte att ge läsaren en bakgrund till 
resultatpresentationen. 
 
Mallen som av företaget benämns Utvecklingsamtal – Utvecklingsplan (se bilaga 
IIII) är indelad i olika områden där medarbetarens arbets- och livssitation samt 
medarbetarens prestation utgör huvudrubrikerna. Under rubriken Min arbets- och 
livssituation ges utrymme för medarbetaren att beskriva sin situation på och utanför 
jobbet. Rubriken som kallas Min prestation är indelad i områdena: ansvar i arbetet, 
arbetsresultat, servicekänsla, kompetens och samarbete. Varje kategoriindelning 
följs av påståenden som betygssätts enligt fem kriterier: uppfyller ej, uppfyller, 
uppfyller väl, uppfyller mer än väl samt överträffar. Följt av 
prestationsbedömningen görs en utvecklingsplan där medarbetarens 
utvecklingsbehov specificeras. Avslutningsvis förväntas medarbetare och chef 
signera utvecklingsplanen. I medarbetarsamtalsmallen är syftet med 
medarbetarsamtalet formulerat enligt nedan: 
 

Syftet med utvecklingssamtalet är att du regelbundet, tillsammans med 
din chef, öppet och ärligt, får möjlighet att diskutera din nuvarande 
situation, dina arbetsuppgifter och din prestation. Ni tydliggör din 
utvecklingsplan med fokus på såväl dina styrkor som 
utvecklingsbehov. Din framtida utveckling och ditt bidrag till 
utvecklingen av din avdelning och … (företaget) skall bygga på viljan 
att lyckas, inte av rädslan att misslyckas. ”När du växer då växer 
också … (företaget). 

 
3.2 Chefernas inställning till medarbetarsamtal 
 
3.2.1 Företagets mall för medarbetarsamtal 
 
Cheferna i studien anser det positivt för samtalets karaktär att en mall finns att 
tillgå. Mallen för medarbetarsamtal bidrar till att samtalsstrukturen lättare 
upprätthålls. Effekten av det blir att samtliga aspekter av medarbetarens 
arbetssituation diskuteras vilket minimerar riskerna för att viktiga delar missas. 
Flera av cheferna är dock av uppfattningen att mallen endast bör utgöra en grund 
för samtalet. En av de intervjuade cheferna belyser riskerna som uppstår om mallen 
tillämpas efter strikta riktlinjer: 
 

Jag försöker använda mallen men inte för slaviskt. Jag tycker att 
mallen är bra att ha men fyller man i den slaviskt då blir det ett 
ifyllande istället för ett riktigt bra samtal. Ett djupt samtal där man 
kommer varandra nära och vågar gräva lite och berätta mycket och 
sådär. 
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Samtliga chefer vittnar om svårigheter med att skapa handlingsplaner bestående av 
tydliga och konkreta mål. Utan uppsatta mål formulerade efter medarbetarens 
utvecklingsbehov är det svårt för medarbetaren att utvecklas i önskad riktning. En 
av cheferna redogör för mallens brister kopplat till målformuleringar: 
 

Nackdelen med själva mallen är att den inte på något sätt tvingar en 
att fastställa tydliga mål för medarbetaren. Det kan få väldigt 
negativa konsekvenser… att många medarbetare inte känner till vilka 
mål som finns.  

 
En del av cheferna som intervjuats, anser att kriterierna i mallen bör specificeras 
tydligare. En annan chef menar dock att det är svårt att skapa ett bedömningssystem 
med kriterier som alla betygsätter på samma sätt eftersom människor i grunden är 
olika och tolkar/bedömer på olika premisser. Dock anser samma chef att det finns 
en tydlig strävan mot att göra prestationsbedömningar av medarbetare så objektiva 
som möjligt. Medarbetarna som intervjuats i studien anser samtliga att 
samtalsmallen saknar individperspektiv, något flera av cheferna instämmer med. 
Flera av cheferna anser dock att företagets storlek medför vissa svårigheter med den 
individualisering av samtalsprocessen som medarbetarna efterfrågar. 
 
3.2.2 Förberedelser 
 
De intervjuade cheferna anser att förberedelser är en viktig förutsättning för 
utvecklande medarbetarsamtal. Förberedelserna bör enligt cheferna omfatta såväl 
chefer som medarbetare. Flera chefer betonar vikten av att medarbetaren får ta del 
av medarbetarsamtalsmallen ett par veckor innan medarbetarsamtalet för att 
medarbetaren ska ges tid för förberedelse och reflektion. Samtliga chefer som 
intervjuats uppger att de förbereder sig grundligt inför medarbetarsamtalen, 
gemensamt för alla är även att förberedelserna uppskattas ta ungefär lika lång tid 
som medarbetarsamtalet. Cheferna förväntar sig även att medarbetarna lägger ner 
tid på att förbereda sig, något samtliga anser vara en förutsättning för givande 
medarbetarsamtal. Flera chefer antyder dock att det är svårt att nå hela vägen fram. 
En av cheferna uttrycker sig så här: 
  

Och där säger vi alltid att märker du att medarbetaren kommer och 
inte är förberedd så avbryter du och bokar in en ny tid men det 
händer ju inte, det vet vi alla. Den tiden har man inte faktiskt… Men 
det är ju extremt individuellt. Jag tror att det är jättemånga som 
kommer helt oförberedda och andra som kanske faktiskt lägger lite tid 
på det.  

 
3.2.3 Motivation och feedback 
 
Konstruktiv kritik nämns av flera chefer som ett naturligt inslag i varje 
medarbetarsamtal, en förutsättning för att medarbetarna ska utvecklas menar 
samtliga. En av cheferna lyfter fram vikten av att uttrycka sig tydligt och specifikt 
så att medarbetaren förstår vad det var som var bra eller mindre bra. En chef ger sin 
syn på konstruktiv kritik i samband med medarbetarsamtalet: 
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Jag ger dem tydlig feedback, tillsammans skapar vi tydliga mål. Jag 
inspirerar dem till att vi tillsammans skapar en bra utvecklingsplan 
som hjälper dem framåt. Vad det kan vara för aktiviteter för att de ska 
komma vidare. Det är väldigt mycket ett två parts-samtal. 
Tillsammans hittar man vägen framåt när man lyssnar på 
medarbetare hur dem vill utvecklas och ger feedback på hur man 
tycker att dem har presterat bakåt i tiden och tillsammans tittar man 
framåt. Hur ska jag ge dig förutsättningarna för att kunna göra de 
sakerna. Jag ger dig resurser för att kunna ta dem stegen. 

 
Cheferna som intervjuats i studien anser sig fylla en viktig roll avseende att 
motivera medarbetarna till utveckling. Samtliga chefer är dessutom överens om att 
motivationsnivån hos medarbetaren påverkar medarbetarens uppfattning om 
medarbetarsamtalet. Däremot menar flera av cheferna att motivation inte enbart kan 
skapas i samband med medarbetarsamtalet. En chef beskriver situationen: 
 

Det kan hjälpa men jag tror inte att utvecklingssamtalet i sig kan 
skapa den här inre motivationen men det kan fånga upp och styra i 
rätt riktning de som redan har den viljan och inriktningen från 
början. 
 

3.2.4 Kommunikation och syfte 
 
Flera chefer understryker den problematiska situationen med hög 
personalomsättning bland företagets chefer, kopplat till 
medarbetarsamtalsprocessen. Företaget har en positiv inställning till att 
medarbetare och chefer breddar sina kompetensområden genom förflyttning inom 
organisationen. Effekten av hög omsättning på företagets chefer medför dock, 
enligt flera av cheferna, ökade krav på medarbetarsamtalsprocessen. En av cheferna 
resonerar så här: 
 

Det tror jag bidrar mycket till att folk inte känner att det är så viktigt. 
Man börjar om från början varje år och träffar en ny chef med nya 
mål och nya förväntningar. Så det tror jag också skulle vara en 
framgångsfaktor att koppla ihop det med föregående samtal så att det 
finns någon slags spårbarhet i det. 

 
Samtliga chefer har som ambition att försöka skapa en avslappnad stämning i 
medarbetarsamtalet, dock anser flera det vara en svår uppgift. Ett av skälen som 
nämns har att göra med samtalets ofrånkomligt formella och asymmetriska 
karaktär. Samtliga chefer uppger att de gör sitt yttersta för att avdramatisera 
samtalet. Syftet uppges vara att skapa en situation där medarbetaren känner sig 
avslappnad och vågar ”öppna upp”. För att nå dit menar flera chefer att relationen 
behöver byggas upp under årets gång, i den vardagliga verksamheten genom hög 
närvaro. På frågan om vilka faktorer som påverkar medarbetarens upplevelse av 
medarbetarsamtalet, svarar en av cheferna så här: 
 

Om chefen är en bra ledare eller inte. Det påverkar deras upplevelse 
tror jag. Om man är en bra ledare så har man skapat en bra relation 
under året. Det är inget man skapar under samtalet.  
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Jag tror att det är viktigt att ha en bra chef som är duktiga på att 
skapa relationer, observera, ge feedback för att skapa förutsättningar 
för ett bra utvecklingssamtal.  

 
Cheferna som intervjuats i undersökningen delar inställningen till 
medarbetarsamtalets syfte, om än uttryckt med något varierande ordalag. 
Medarbetarsamtalsprocessen menar samtliga chefer är grunden för att skapa 
utveckling av medarbetaren och därmed utveckling av organisationen. Analysen av 
intervjusvaren visar att cheferna och medarbetarna ser organisationen och dess 
utveckling ur skilda perspektiv.  
 
3.3 Medarbetarnas inställning till medarbetarsamtal 
 
3.3.1 Företagets mall för medarbetarsamtal 
 
Medarbetarna i studien beskriver samtliga mallen för medarbetarsamtal som diffus 
och med bristande individanpassning. Flera medarbetare anser att kriterierna som 
tillämpas vid bedömning av medarbetarens arbetsprestationer är såväl otydliga som 
orättvisa. Två medarbetare redogör för sin syn på samtalsmallen: 

 
Jag tror att man framförallt måste vara mycket mer tydlig med vad 
kriterierna faktiskt innebär för jag tror att det är många som inte vet 
det. 
 
Ja kan känna att jag tror att det är väldigt olika hur man tolkar dem… 
kriterierna. På vilken nivå man tolkar dem. Sen tror jag också att 
mycket beror på vem du har i rummet också alltså vem du pratar med 
kan jag känna. Fast jag vet ju inte…   

 
Flera medarbetare uttrycker en önskan om att individualisera 
medarbetarsamtalsprocessen i högre grad än vad som är fallet i dagsläget. Mallen, 
menar flera, är svår att relatera till när samma bedömningsområden gäller för alla 
medarbetare. Flera medarbetare upplever även att kriterierna bedöms på olika 
grunder. 
 
3.3.2 Förberedelser 
 
Vid en analys av intervjusvaren framstår vikten av förberedelser inte lika central 
från medarbetarnas perspektiv. Samtliga intervjuade medarbetare uppger att de inte 
lägger någon större vikt vid förberedelser inför medarbetarsamtalen. En aspekt av 
den inställningen framstår som kopplat till synen på medarbetarsamtalsmallen som 
diffus och orättvis avseende kriterierna för prestationsbedömningarna. Flera 
medarbetare anser att samtalsmallen är svår att relatera till och upplever det därmed 
svårt att förbereda sig inför medarbetarsamtalet. 
 
3.3.3 Motivation och feedback 
 
Vid flera intervjutillfällen är det svårt att undgå ett visst missnöje kopplat till 
möjligheterna att utvecklas vidare inom organisationen. Flera medarbetare anser sig 
tidigare ha upplevt en stark motivation för sitt arbete såväl som för att utvecklas 
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vidare inom organisationen. Gemensamt för de medarbetarna är att de inte upplever 
sig ha fått respons på sina försök till att ”visa framfötterna” i samband med 
medarbetarsamtalen. En medarbetare beskriver hur motivationen minskat under 
åren som anställd på företaget: 
 

Någonting som jag kommer tillbaka till på x (företaget) är att jag 
känner mig väldigt utbytbar och den känslan gillar inte jag. Jag vill 
känna mig som att jag är en del av detta och att jag bidrar med nått. 
Jag är jätte utbytbar. Det är	  grundkärnan.	   

 
Dock delas inte den uppfattningen av samtliga medarbetare. En medarbetare som 
uttrycker en stark vilja att utvecklas och avancera inom organisationen har under 
åren som anställd på företaget haft en och samma chef, vilken relationen till har 
varit mycket god. Medarbetaren beskriver sin arbetssituation på ett sätt som 
indikerar en hög ambitions- och motivationsnivå: 
 

Det är det jag vill göra. Det är det jag satsar på. Till hundra procent. 
Varje dag. 

 
De medarbetare som vill utvecklas och som ser långsiktigt på sin anställning på 
företaget är de medarbetare som ser positivt på medarbetarsamtal.  
 
Medarbetarna som intervjuats i studien beskriver kritiken de mottagit i samband 
med medarbetarsamtalen som konstruktiv. Företaget har en utpräglad syn på vikten 
av konstruktiv kritik i samtliga delar av verksamheten. En medarbetare uttrycker 
det som att cheferna kontinuerligt ”drillas” i förmågan att lämna konstruktiv kritik 
till såväl medarbetare som chefskollegor.  
 
3.3.4 Kommunikation och syfte 
 
Flera av de intervjuade medarbetarna upplever, samtalsmallen till trots, 
medarbetarsamtalen som relativt avslappnade. Den medarbetare som är mest positiv 
till medarbetarsamtalen och som upplever situationen som fullständigt avslappnad 
är också den medarbetare som under tiden på företaget endast har haft en chef. 
Medarbetaren har således inte påverkats av den höga personalomsättningen bland 
cheferna på företaget. Relationen till chefen uppges vara avslappnad, konstruktiv 
och ärlig, något respondenten anser påverka medarbetarsamtalet i positiv riktning. 
Synen på personalomsättningens negativa påverkan på 
medarbetarsamtalsprocessen, framhålls av både medarbetarna och cheferna som 
intervjuats i studien. En medarbetare berättar att personen endast träffar sin chef 
varannan månad vilket anses försvåra möjligheterna att bygga upp en god relation 
byggd på förtroende.  
 
När frågor kopplade till medarbetarsamtalets syfte, ställs till medarbetarna, dröjer 
svaret hos samtliga. Flera medarbetare har svårt att formulera ett svar och landar 
avslutningsvis i att det handlar om att medarbetaren ska få göra sin röst hörd.  
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3.4 Sammanfattning av resultat 
 
Cheferna som intervjuats i studien anser mallen utgöra en andvändbar grund för att 
upprätthålla en god samtalsstruktur samt för att inte missa viktiga samtalsområden. 
Mallen möjliggör även ett systematiskt tillvägagångssätt under samtalsprocessen, 
något som kan vara positivt sett till antalet anställda på företaget. Negativa aspekter 
uppges vara att mallen som sådan riskerar att hämma samtalsmiljön samt att chefer 
inte ”tvingas” upprätta konkreta målformuleringar för medarbetarna att sträva mot. 
Medarbetarna beskriver mallen som svår att relatera till, diffus och likriktad. Flera 
av medarbetarna såväl som en av cheferna upplever att kriterierna som tillämpas i 
mallen inte är tillräckligt specifika för att generera rättvisa bedömningar av 
medarbetarnas arbetsprestationer.  
 
Resultatet visar att cheferna som deltagit i studien förbereder sig väl inför 
medarbetarsamtalen. Samtliga chefer uppger att förberedelser är en förutsättning för 
utvecklande samtal. Medarbetarna som intervjuats lägger inte någon större vikt vid 
förberedelser, på sin höjd ögnas mallen igenom. Medarbetarna och cheferna är inte 
överens om  syftet med medarbetarsamtalen.  
 
Cheferna anser att en avslappnad samtalsmiljö är att eftersträva under 
medarbetarsamtalsprocessen. Flera chefer anser det dock vara svårt att uppnå pga 
samtalets formella karaktär. Medarbetarna beskriver samtliga att 
samtalssituationen, chefernas farhågor till trots, upplevs som relativt avslappnad. 
För att skapa relation till medarbetarna menar cheferna att närvaro i den dagliga 
verksamheten är en central aspekt. För att situationen ska upplevas som avslappnad 
krävs att cheferna lägger tid på att bygga goda relationer till medarbetarna under 
hela året, inte enbart i anslutning till medarbetarsamtalen. Såväl cheferna som 
medarbetarna anser dock att den höga personalomsättningen, bland cheferna, 
försvårar relationsbyggandet.  
 
Medarbetarna i studien ger cheferna på företaget beröm för sina förmågor att lämna 
feedback. Cheferna anser feedback vara en viktig aspekt för att skapa 
förutsättningar för medarbetarna att utvecklas. Samtliga chefer uppges sträva efter 
att motivera medarbetarna, dock menar flera att det handlar om inre motivation och 
drivkraft. Cheferna lyfter fram svårigheterna med att skapa motivation för såväl 
medarbetarsamtalen som vidareutveckling om den inre motivationen och viljan att 
utvecklas inte finns hos medarbetarna. Ett par medarbetare beskriver dock 
situationen på ett sätt som bidrar till ytterligare perspektiv. Medarbetarna upplever 
att motivationen för att utvecklas vidare inom företaget minskat, som en 
konsekvens av bristande respons från cheferna. En av medarbetarna som intervjuats 
delar dock inte den uppfattningen. Medarbetaren uppvisar med sina uttalanden, hög 
ambitionsnivå och en tydlig vilja att utvecklas vidare inom företaget. Medarbetaren 
har under sin anställningstid på företaget haft en och samma chef och därmed inte 
påverkats av den höga personalomsättningen bland cheferna. Personen beskriver 
relationen till sin chef som mycket god och upplever att denne ständigt uppmuntras 
och motiveras till fortsatt utveckling. Medarbetarna som uttrycker ett visst missnöje 
mot företaget har samtliga påverkats av hög personalomsättning på den egna 
enheten. De har även upplevt någon form av besvikelse av att inte ha blivit 
bekräftade av sina chefer när de under medarbetarsamtalen uttryckt en vilja om att 
vidareutveckla sig inom företaget.  
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3.5 Teoretisk problematisering 
 
I studiens teoretiska utgångspunkter presenteras en modell för medarbetarsamtal, 
utvecklad av Hilmarsson (2013). Modellen delas in i tre faser som alla syftar till att 
skapa utvecklande medarbetarsamtal med tydlig samtalsstruktur och väldefinierade 
syften. Resultatet som presenterats under rubrikerna 3.1 t.o.m. 3.4 kopplas nedan 
till Hilmarssons (2013) modell för medarbetarsamtal. 
 
3.5.1 Fas ett 
 
Resultatet visar att samtliga chefer har insikt om vikten av att skapa en avslappnad 
samtalssituation, vilket styrks av Hilmarssons (2013) modell. Cheferna i studien 
betonar även att tid bör ägnas till att skapa kontakt med medarbetarna, inte bara i 
samband med medarbetarsamtalen utan även i den dagliga verksamheten. 
Hilmarsson (2013) styrker den ansatsen när han i modellens inledande fas lyfter 
fram vikten av att som chef skapa en förtroendeingivande kontakt med 
medarbetaren. 
 
Under rubrik 3.1 framkommer att syftet med medarbetarsamtalen står beskrivet på 
den mall som lämnas till medarbetarna, inför medarbetarsamtalen, något som torde 
styrkas av Hilmarsson (2013). I modellen för medarbetarsamtal betonas vikten av 
att tydligt kommunicera syftet med medarbetarsamtalen till medarbetarna. 
Resultatet visar dock att samtliga medarbetare uppger olika versioner av syftet, 
något som enligt Hilmarsson (2013) riskerar att försvåra processen. Genom 
tydlighet avseende vad som förväntas av medarbetaren samt vad syftet med 
samtalet är kan kvalitén på medarbetarsamtalen höjas. Bristande kommunicering av 
syftet kan, enligt Hilmarsson (2013), bidra till att samtalen endast uppfattas som en 
möjlighet att diskutera problem på arbetsplatsen. 
 
3.5.2 Fas två 
 
Fas två i Hilmarssons (2013) modell fokuserar på att klargöra situationen dvs. att 
cheferna skapar sig en uppfattning om medarbetarnas arbetssituation avseende 
prestation, trivsel, relationer etc. Så görs genom att aktivt lyssna och låta 
medarbetarna ta plats i samtalet, något som även flera av företagets chefer anser 
vara viktigt. När medarbetarna vågar uttrycka en egen vilja om hur han/hon vill 
förbättra situationen baseras det på känslor eller behov vilket Hilmarsson (2013) 
anser vara motivationsskapande. Cheferna som intervjuats i studien är av 
inställningen att den inre motivationen behöver ligga till grund för fortsatt 
utveckling. Samtliga framhåller svårigheterna med att skapa motivation hos 
medarbetare som inte från början känner en inre drivkraft att utvecklas. Resultatet 
motsägs således av Hilmarsson (2013) som menar att motivation skapas när 
medarbetarnas egna viljeyttringar ges plats i samtalet. Flera av medarbetarna anser 
inte att deras chefer gjort tillräckliga ansträngningar för att skapa eller i en del fall 
underhålla motivationen hos medarbetarna. Samma medarbetare menar att de 
uttryckt en vilja till sina chefer, om att utvecklas vidare inom organisationen, men 
inte fått den respons eller de förutsättningar som önskats. Hilmarsson (2013) styrker 
den bilden när han framhåller vikten av bekräfta medarbetarna, för att skapa 
motivation. 
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3.5.3 Fas tre 
 
I den tredje och avslutande fasen av Hilmarssons (2013) modell står 
handlingsplaner med konkreta åtgärder i fokus. Företagets mall för 
medarbetarsamtal ser vid en första anblick ut att uppfylla sådana krav. Vid en 
närmare granskning av mallen samt de intervjusvar som lämnats blir det dock 
tydligt att endast begränsat utrymme lämnas för faktiska åtgärdsförslag. 
Resultatavsnittet visar att cheferna själva upplever handlingsplanerna som 
problematiska avseende målformuleringar och faktiska åtgärder, något som enligt 
Hillmarsson (2013) är en förutsättning för att utveckling ska ske. I enlighet med 
rekommendationerna i modellen, signeras dock dokumenten av chefen och 
medarbetaren vid slutet av medarbetarsamtalen, med syfte att underlätta för båda 
parter att komma ihåg vad som överenskommits. 
 
 
4 DISKUSSION 
 
4.1 Resultatdiskussion 
 
På företaget som undersökts finns det en tydlig strategi för hur 
medarbetarsamtalsprocessen ska bedrivas. Upplägget för medarbetarsamtalen är 
utformat så att medarbetaren och chefen ges möjlighet att diskutera medarbetarens 
styrkor och utvecklingsområden. Samtalen förväntas även omfatta en genomgång 
av områden som berör trivsel på arbetsplatsen, relationer till övriga kollegor etc. 
Efter att ha bearbetat intervjusvaren från cheferna i studien samt de dokument som 
granskats, råder det inga tvivel om att avsikterna med medarbetarsamtalen är att 
utveckla organisationen och dess medarbetare. Det anser Granberg (2011) och 
Hilmarsson (2013) vara grundkärnan i medarbetarsamtalsprocessen.  
 
4.1.1 Företagets mall för medarbetarsamtal 
 
Med resultatet från det aktuella företaget som utgångspunkt, framstår mallen för 
medarbetarsamtal som ett verktyg i behov av utveckling. Cheferna i studien anser 
samtliga att mallen som sådan är ett nödvändigt sätt att systematisera 
samtalsprocessen. Företagets storlek medför vissa svårigheter med den 
individualisering av samtalsprocessen, som flera av medarbetarna efterfrågar. 
Effekten av det befintliga samtalsverktyget blir därmed att en del medarbetare 
tappar motivationen för medarbetarsamtalen. Medarbetarna aktuella i studien anser 
att mallen för medarbetarsamtalen är svår att relatera till samt att kriterierna bedöms 
på olika grunder. Den bilden styrks delvis av resultatet från chefsintervjuerna. 
Möjligtvis förstärks den orättvisa upplevelsen av en tänkbar koppling mellan 
prestationsbedömningarna och framtida lönesättning. Om medarbetarna upplever 
att bedömningarna sker på orättvisa grunder är det inte helt osannolikt att 
incitamentet för förberedelser och engagemang för samtalsprocessen minskar. 
Vikten av att medarbetaren känner sig bekräftad och tagen på allvar i 
medarbetarsamtalen styrks av Hilmarsson (2013). 
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4.1.2 Förberedelser 
 
Resultatet visar att samtliga chefer framhåller betydelsen av grundliga förberedelser 
inför medarbetarsamtalen. Lindelöw (2008) och Granberg (2011) styrker den 
inställningen genom att hävda att mentala såväl som praktiska förberedelser är en 
förutsättning för utvecklande medarbetarsamtal. Lindelöw (2008) menar att 
förberedelserna inför samtalen i högsta grad omfattar medarbetarna. Resultatet från 
medarbetarintervjuerna motsäger dock den uppfattningen. Samtliga medarbetare 
avsätter ytterst begränsad tid till förberedelser, något som möjligen kan kopplas till 
såväl bristande motivation som chefernas bristfälliga kommunicering av syftet med 
medarbetarsamtalen. Såväl Granberg (2011) som Hilmarsson (2013) styrker 
resonemanget om tänkbara effekter av samtal utan tydligt uttalat syfte. 
 
4.1.3 Motivation och feedback 
 
Flera av medarbetarna upplever ett missnöje med den respons de mottagit från sina 
chefer, när de uttryckt en vilja om att utvecklas vidare, i samband med 
medarbetarsamtalen. En av medarbetarna gör på egen hand en direkt koppling till 
bristande motivation för vidareutveckling inom företaget. Roberts (2003) definierar 
delaktighet, målsättningar samt feedback som grundläggande byggstenar för att 
skapa engagemang och motivation. Cheferna i studien uppgav att upprättande av 
målformuleringar var en tydlig brist med den befintliga mallen för 
medarbetarsamtal. En rimlig koppling till Roberts (2003) och Kluger & DeNisis 
(2000) resonemang, kan således ha att göra med medarbetarsamtalens brister 
avseende bl. a. målformuleringar.  
 
Såväl Granberg (2011) som Nilsson & Waldemarsson (2012) betonar vikten av 
feedback, en inställning som delas av såväl chefer som medarbetare. Cheferna i 
studien anger samtliga att de strävar efter att motivera medarbetarna, bl.a. genom 
feedback i såväl medarbetarsamtalsprocessen som den dagliga verksamheten. 
Samtidigt beskriver dock cheferna svårigheterna med att skapa motivation genom 
medarbetarsamtalen om den inre drivkraften och motivationen inte redan finns där, 
något som motsägs av Hilmarsson (2012). Han framhåller förvisso individens 
motivationsnivå som central för förståelsen av utvecklings- och 
förändringsbenägenheten hos medarbetaren, men anser att motivation skapas när 
medarbetaren blir bekräftad och själv ges möjlighet till egna viljeyttringar.  
 
4.1.4 Kommunikation och syfte 
 
Andra faktorer som framstår som centrala utgörs av chefens förmåga att skapa 
kontakt och bygga upp goda relationer till sina medarbetare, något som styrks av 
Hilmarsson (2013) och Granberg (2011). Företagets positiva inställning till 
förflyttning inom företaget medför, ett för många, ständigt byte av chefer. Intressant 
är dock att den medarbetare som uppger att relationen till chefen är mycket god, 
också är den medarbetare som inte påverkats av chefsbyten och som upplever sig 
vara starkt motiverad till att utvecklas inom företaget. Vad som är hönan och ägget 
är inte helt lätt att avgöra. Föga förvånande är dock att medarbetarna som drabbats 
hårdast av personalomsättningen på företaget, också är de som upplever bristande 
motivation och delaktighet. Således blir det rimligt att fundera över hur ständiga 
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chefsbyten kan försvåra medarbetarsamtalsprocessen, som en av de intervjuade 
cheferna uttryckte det: 
 

Det tror jag bidrar mycket till att folk inte känner att det är så viktigt. 
Man börjar om från början varje år och träffar en ny chef med nya 
mål och nya förväntningar. Så det tror jag också skulle vara en 
framgångsfaktor att koppla ihop det med föregående samtal så att det 
finns någon slags spårbarhet i det. 

	  
En viss passivitet inför medarbetarsamtalen kan möjligen härledas till bristande 
motivation och förståelse för medarbetarsamtalens syfte. Trots att syftet är 
formulerat på den mall som medarbetarna får ta del av, såväl inför som under 
medarbetarsamtalen, når det inte fram till medarbetarna. Granberg (2011) betonar 
vikten av att kommunicera syftet med medarbetarsamtalen till medarbetarna så att 
båda parter strävar mot gemensamma mål. Redan i samband med 
intervjuförfarandet blir det tydligt att så inte är fallet i den aktuella studien. 
Möjligtvis kan bristande kommunicering av syftet, påverka motivation för 
förberedelser och engagemang för processen som helhet. Företaget torde således ha 
mycket att vinna på att fundera över vilka insatser som behöver genomföras för att 
kommunicera och förankra syftet med medarbetarsamtalen.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4.2 Metoddiskussion 
 
Studiens omfattning samt urvalsmetod har av naturliga skäl begränsat 
möjligheterna till att göra några generaliseringar till organisationen som helhet. 
Indikationerna av resultatet leder dock till en inblick i medarbetarsamtalsprocessen, 
sett ur medarbetar- och chefsperspektiv. Samtliga delar uv studien har inneburit en 
rad ställningstaganden däribland val av urvalsteknik. Valet av ett sk. snöbollsurval 
utgör rimligtvis det område som främst påverkat studiens trovärdighet negativt. 
Med sk. snöbollsurval finns det risker kopplade till att forskaren förlorar kontrollen 
över urvalsprocessen när den initiala respondenten ”väljer” resterande 
respondentgrupp. I den aktuella studien kan därför rimligtvis misstänkas att en del 
av medarbetarrespondenterna har liknande erfarenheter av exempelvis 
personalomsättningen bland cheferna på företaget. Ett annat urvalsförfarande hade 
möjligen resulterat i en större spridning av erfarenheter bland respondenterna. 
Ytterligare medarbetarsamtal och/eller förändringar av den sociala inramningen 
torde rimligtvis resultera i nya upplevelser och erfarenheter av medarbetarsamtal. 
Med studiens syfte samt tidsaspekt i åtanke ansågs dock urvalsmetoden försvarbar.  
 
Kvalitativ metod ansågs bäst lämpat med studiens syfte samt problemformuleringar 
i åtanke. En mer djupgående undersökning av fenomenet kan antas ha uppnåtts, än 
vad som varit fallet om studien genomförts med kvantitativ metod. Ett 
fenomenologiskt angreppssätt har bidragit till att tonvikten legat på respondenternas 
upplevelser och erfarenheter av samtalsprocessen, vilket även var avsikten med 
studien. Studien genomfördes enskilt vilket minskar möjligheterna att diskutera 
eventuella fördelar och nackdelar med olika förhållningssätt samt risker kopplade 
till val av metod. Handledaren för studien har dock fungerat som ”bollplank” i det 
avseendet och bidragit till alternativa tankegångar. 
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Bryman (2001) beskriver svårigheterna med att välja citat från respondenterna 
under analysskedet samt vid presentationen av resultatet. I likhet med hans 
resonemang om citat ryckta ur den naturliga kontexten finns det alltid risker med att 
forskarens förförståelse om problemområdet, påverkar resultatet. Eftersom studien 
genomförts individuellt har inte möjligheten att diskutera tänkbara 
påverkansfaktorer varit optimal. Handledningstillfällena har dock medfört en 
värdefull möjlighet att pröva tankar av det slaget. Under hela processen har en så 
objektiv inställning som möjligt eftersträvats. 
 
4.3 Slutsatser 
 
Resultatet visar att mallen som tillämpas för medarbetarsamtal, är ett problematiskt 
verktyg ur flera aspekter. Svårigheterna med att upprätta konkreta mål får till effekt 
att medarbetaren inte ges tydliga mål att sträva efter. Medarbetarna anser 
samstämmigt att mallens kriterier bedöms efter olika måttstockar vilket upplevs 
som orättvist avseende chefernas prestationsbedömningar. Möjligtvis ser 
medarbetarna en koppling till framtida lönesättning, där prestationsbedömningen 
spelar en central roll.  
 
Vikten av att skapa goda relationer mellan chefer och medarbetare är ytterligare 
något som framstår som centralt för medarbetarnas upplevelse av 
medarbetarsamtal. De medarbetare som har påverkats av ständiga chefsbyten är de 
medarbetare som upplever att motivationen för att utvecklas vidare inom företaget, 
kraftigt har minskat. Huruvida det finns ett samband mellan den uppfattningen och 
svårigheterna med att bygga goda relationer mellan chef och medarbetare, är 
osäkert. Relativt hög personalomsättning bland chefer är ur många aspekter 
positivt, resultatet får mig dock att fundera över vilka effekter det får på företagets 
medarbetarsamtalsprocess.  
 
Syftet kommuniceras inte till medarbetarna på ett sätt som skapar motivation eller 
förståelse för vikten av samtalsprocessen. Företaget bör möjligtvis fundera över nya 
kanaler för att kommunicera och förankra ett gemensamt syfte för 
medarbetarsamtalen. Ett samtal utan tydligt mål och syfte leder sällan till önskvärd 
effekt, något såväl Hilmarsson (2013) som Granberg (2011) styrker. Företaget ser 
rimligtvis vikten av att syftet kommuniceras i o m att informationen finns med på 
samtalsmallen, som också fungerar som förberedelsematerial. Det torde dock vara 
intressant att fundera över om den informationen är tillräcklig. Når informationen 
verkligen fram? För det aktuella företaget blir det relevant att fundera över vilka 
effekter bristande kommunicering av syftet kan få. Finns det någon koppling till 
förberedelser och motivation inför medarbetarsamtalen? Det är frågor jag gärna 
skulle undersöka närmare i framtiden. 
 
 
5 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 
Målsättningen med studien var att få en inblick i respondenternas syn på 
medarbetarsamtal. Med facit i hand upplever jag att studien har lyckats med det 
avsedda. Unders studiens gång har många nya tankar väckts, intryck har förstärkts 
och funderingar har blivit besvarade.  
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Några frågor som kvarstår och som får utgöra förslag till framtida forskning är: 
 

• Hur kan medarbetarna motiveras till aktivt deltagande i 
medarbetarsamtalsprocessen, från förberelser till utveckling? 

• Hur kan syftet med medarbetarsamtalen kommuniceras till medarbetarna på 
sådant sätt att förståelse för processen uppnås?
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Bilaga I - Informationsbrev till respondenter   
	  
	  

	   	   	   	  
	  
	  
	  
Hej! 
 
Mitt namn är Kimberley Quist och jag har för avsikt att genomföra en studie med tema 
medarbetarsamtal på X (företaget). Studien ligger till grund för rapporten som kommer att 
skrivas på kursen Pedagogik III (61-90 högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet 
med studien är att undersöka hur medarbetare och chefer på X upplever medarbetarsamtalen. 
Avsikten är även att undersöka hur deltagarna uppfattar mallen för medarbetarsamtal som 
tillämpas på X. 
 
För att uppnå syftet med studien vore jag tacksam för möjligheten att få boka in en intervju 
med dig. Intervjun kommer inte att ta mer än en timme i anspråk. Om det är något du kan 
tänka dig är du varmt välkommen att höra av dig till mig, se kontaktuppgifter nedan. 
 
Deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan självklart välja att låta bli att svara på 
frågor, och du kan avbryta din medverkan när som helst utan närmare förklaring. Din 
integritet i studien skyddas genom att dina svar behandlas så att obehöriga inte kan ta del av 
dem. Informationen du lämnar kommer att avidentifieras innan delar av den publiceras i 
rapporten, vilket innebär att uppgifter som till exempel ålder, bostadsort eller andra fakta kan 
ändras för att undvika identifiering. I rapporten kommer inte företagets namn att redovisas, 
men när rapporten är färdig kan den lämnas ut till företaget om så önskas. Därför är det viktigt 
att vara medveten om att det inte går att garantera total anonymitet. Det kan tänkas att någon 
känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person.  
 
Rapporten beräknas vara klar i januari 2014.  
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig, se kontaktuppgifter nedan.  
Med förhoppning om positiv respons! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kimberley Quist  
Telefon 0704-868887  
kimberley.quist@hotmail.com 
 
 
 
 



	  

 
 
 
Bilaga II - Intervjuguide för chefer 
 
X = företaget 
 
INLEDNING 
 
 
Hur länge har du varit anställd på x? 
 
Var har du arbetat tidigare? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Vilken befattning har du idag? 
 
Hur länge har du haft den befattningen du har idag? 
 
 
MEDARBETARSAMTAL OCH ORGANISATIONSUTVECKLING 
 
 
Vad är syftet med medarbetarsamtal på X? 
 
Vilka fördelar ser du med medarbetarsamtal enligt den modell som ni använder på X? 
 
Finns det några svårigheter kopplat till modellen som tillämpas idag? 
 
Är det någon del i processen som du hade velat ändra på? 
 
 
FÖRBEREDELSER 
 
 
Hur brukar du förbereda dig inför medarbetarsamtalen med dina medarbetare? 
 
Förväntar du dig att medarbetarna har förberett sig på något sätt? 
 
Vilka fördelar ser du med att båda parter är förberedda inför medarbetarsamtalet? 
 
 
VIDAREUTVECKLING INOM ORGANISATIONEN 
 
 
Tror du att medarbetarens inställning till att utvecklas vidare inom företaget påverkar 
medarbetarsamtalet? Om ja, på vilket sätt? 
 



	  

Vilka andra faktorer tror du kan påverka hur medarbetarsamtal upplevs av medarbetaren? 
 
Om du ser potential hos en medarbetare att avancera vidare inom organisationen, hur gör du 
då för att motivera medarbetaren till fortsatt utveckling?  
 
Om du inte ser potential hos en medarbetare som ändå strävar efter att klättra inom 
organisationen, hur bemöter du då det? 
 
 
SAMTALSSITUATIONEN 
 
 
Agerar du på något särskilt sätt för att få medarbetaren att känna sig bekväm i samtalet? Om 
ja, på vilket sätt? 
 
Anser du att du och dina medarbetare har jämbördiga roller under medarbetarsamtalet? 
 
Upplever du att dina medarbetare känner sig avslappnade under medarbetarsamtalet? 
 
Försöker du att tänka på något särskilt när du ger medarbetarna feedback under 
medarbetarsamtalen? 
 
Har du under något medarbetarsamtal mottagit feedback på dina egna ledarskapsförmågor? 
Om ja, kan du ge något exempel? 
 
Uppmuntrar du medarbetarna till att ge dig feedback i samband med medarbetarsamtalen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
Bilaga III - Intervjuguide för medarbetare 
 
X = företaget 
 
INLEDNING 
 
 
Hur länge har du arbetat på X? 
 
Har du haft samma chef sedan du blev anställd på X? 
 
Har du varit på samma avdelning under den tiden? Om inte, vilka fler avdelningar har du 
arbetat på? 
 
Hur är relationen till din chef? 
 
 
MOTIVATION 
 
 
Trivs du med ditt arbete?  
Om ja: vad är det som bidrar till att du trivs? 
Om nej: varför tror du att det är så? 
 
Hur ser du på din framtid inom företaget? 
 
Finns det något som skulle kunna motivera dig till att stanna längre än vad du tänkt dig? Vad 
skulle det i så fall kunna vara? 
 
Upplever du att det finns möjlighet till avancemang inom X? I så fall, vad tror du krävs för att 
klättra i organisationen? 
 
 
MEDARBETARSAMTAL 
 
 
Vad anser du att syftet med medarbetarsamtal är? 
 
Känner du till X syn på syftet? 
 
Hur har du upplevt medarbetarsamtalen sedan du började på X? 
 
Har samtalen skilt sig åt beroende på vilken chef du har haft? Om ja, på vilket sätt? 
 
 
 



	  

 
 
Bilaga IIII - Företagets mall för medarbetarsamtal 
 
 
 

Syftet med utvecklingssamtalet är att du regelbundet, tillsammans 
med din chef, öppet och ärligt, får möjlighet att diskutera din 
nuvarande situation, dina arbetsuppgifter och din prestation. Ni 
tydliggör din utvecklingsplan med fokus på såväl dina styrkor som 
utvecklingsbehov. Din framtida utveckling och ditt bidrag till 
utvecklingen av din avdelning och företaget, skall bygga på viljan att 
lyckas, inte av rädslan att misslyckas.   

 
Namn:  

     

     
 
Befattning:  

     

 
 
Datum:  

     

    
 
Chef:   

     

 
 
 
 
 
 
 

Det är viktigt att ni pratar om din nuvarande situation såväl utanför som på jobbet. Det kan t.ex. röra 
balansen mellan jobb och fritid, din trivsel, arbetets innehåll, dina viktigaste arbetsuppgifter, 
samarbete, sociala situation.   
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 
 

Vi har fem kriterier som beskriver vad som kännetecknar de krav och förväntningar som ställs på våra 
medarbetare (bilaga). Din chef ger dig återkoppling på din prestation kopplat till kriterierna och du får 
möjlighet att berätta om din egen självskattning: 
 

 
 

Är ansvarstagande för verksamheten och dess mål. Ser möjligheter och löser problem. Har en vilja att 
ständigt lära nya arbetsuppgifter. Bidrar till att förbättra arbetsuppgifter och arbetssätt för att nå 
uppsatta mål. Tar egna initiativ och agerar handlingskraftigt utifrån verksamhetens behov. Agerar 
kostnadsmedvetet.  
 

 Uppfyller ej             Uppfyller                Uppfyller väl         Uppfyller mer än väl   
Överträffar  
 
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 

Min arbets- och livssituation 

Min prestation 

Ansvar i arbetet 



	  

 
 
 

Gör sitt bästa utifrån sin förmåga och erfarenhet. Sättet som arbetsuppgifterna utförs på. Mängden 
arbetsuppgifter som utförs. Prioriterar rätt bland arbetsuppgifter, disponerar sin arbetstid väl.  
 

 Uppfyller ej             Uppfyller                Uppfyller väl         Uppfyller mer än väl   
Överträffar  
 
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Är serviceorienterad med kundens bästa för ögonen. Ger service på ett kostnadsmedvetet sätt. Gör 
det enkelt och bekvämt att handla på varuhuset.  
 

 Uppfyller ej             Uppfyller                Uppfyller väl         Uppfyller mer än väl   
Överträffar  
 
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Har utbildning och praktiskt förvärvad kunskap (erfarenhet) som är till nytta för befattningens krav. 
Omsätter sin kunskap i praktiken. Har under året arbetat med andra arbetsuppgifter utöver sina egna, 
inom eller utom sin egen avdelning.  
 

 Uppfyller ej             Uppfyller                Uppfyller väl         Uppfyller mer än väl   
Överträffar  
 
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bidrar till ett bra arbetsklimat. Delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Lyssnar, ställer upp 
och hjälper kollegor inom och utom sin egen avdelning.  
 

 Uppfyller ej             Uppfyller                Uppfyller väl         Uppfyller mer än väl   
Överträffar  
 
Anteckningar: 

     

 
 
 
 
 

Arbetsresultat – får saker gjorda 

Servicekänsla 

Kompetens 

Samarbete 



	  

 
 
 

Det är viktigt att du och din chef tillsammans tydliggör dina viktigaste arbetsuppgifter och målet med 
dessa. Du behöver veta vad som förväntas av dig för att kunna göra ett bra jobb.  
Mina viktigaste arbetsuppgifter:  

§ 

     

 
 
 
 
 

 
 

Ni tydliggör tillsammans dina utvecklingsområden, byggd på såväl dina styrkor som utvecklingsbehov, 
kopplat till kriterierna och dina uppgifter.  
Mina viktigaste utvecklingsområden: 

     

 
 
 
 
 

 
 
Ni tydliggör förväntningarna på 

varandra, dels ditt ansvar för din utveckling, dels vilket stöd du behöver av din chef och företaget.  
Mitt behov av stöd: 

     

 
 
 
 
 

 
 

Beskriv vad du vill göra i framtiden. Diskutera möjligheterna att nå dina mål kopplat till dina 
utvecklingsområden, såväl styrkor som utvecklingsbehov samt ditt behov av stöd.  
Ni diskuterar dina framtida utvecklingsmöjligheter: 

     

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ni kommer överens om hur ni följer upp din utvecklingsplan och får den att leva i vardagen:  

     

 
 
 
 
 
__________________________________  
 
 
 

Min utvecklingsplan 

Mina viktigaste uppgifter 

Mina viktigaste utvecklingsområden 

Mitt behov av stöd 

Mina framtida utvecklingsmöjligheter 

Övrigt 

Vår uppföljning av utvecklingsplanen 



	  

  ________________________________ 
Medarbetare           Chef 
 

 
 

 
 

Är ansvarstagande för verksamheten och dess mål. Ser möjligheter och löser problem. Har en vilja att 
ständigt lära nya arbetsuppgifter. Bidrar till att förbättra arbetsuppgifter och arbetssätt för att nå 
uppsatta mål. Tar egna initiativ och agerar handlingskraftigt utifrån verksamhetens behov. Agerar 
kostnadsmedvetet.  

 
Uppfyller ej 
Ansvaret i arbetet behöver förbättras. Uppfyller ej de krav och förväntningar som befattningen 
kräver. Har 
behov av regelbunden arbetsinstruktion även efter genomförd introduktion. 

 
Uppfyller 
Ansvaret i arbetet är godtagbart. Uppfyller de grundläggande krav och förväntningar som 

befattningen   
kräver. Utför uppgifter strikt enligt arbetsbeskrivning och har behov av regelbundna 

arbetsinstruktioner. 
 

Uppfyller väl 
Ansvaret i arbetet är bra. Uppfyller väl de grundläggande krav och förväntningar befattningen 

kräver. 
Reagerar på sådant som är fel och behöver åtgärdas. 
 
Uppfyller mer än väl 
Ansvaret i arbetet är mycket bra. Uppfyller mer än väl de krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 
Reagerar på sådant som är fel samt agerar genom att påpeka och lämna förslag till ansvarig på  
avdelningen. 

 
Överträffar 
Ansvaret i arbetet överträffar genomgående förväntningarna. 
Reagerar på sådant som är fel samt agerar genom att föreslå lösningar som sedan självständigt 

genomförs. 
 
 
 
 

 
 

Gör sitt bästa utifrån sin förmåga och erfarenhet. Sättet som arbetsuppgifterna utförs på. Mängden 
arbetsuppgifter som utförs. Prioriterar rätt bland arbetsuppgifter, disponerar sin arbetstid väl.  
 

Uppfyller ej 
Arbetsresultatet behöver förbättras. Uppfyller ej de krav och förväntningar som befattningen 
kräver. Har 
behov av regelbunden arbetsinstruktion även efter genomförd introduktion. 

 
Uppfyller 
Arbetsresultatet är godtagbart.  
Uppfyller de grundläggande krav och förväntningar som befattningen kräver. 
Utför uppgifter strikt enligt arbetsbeskrivning och har behov av regelbundna arbetsinstruktioner. 
 
Uppfyller väl 

Bilaga till Utvecklingssamtal – Utvecklingsplan  

Ansvar i arbetet 

Arbetsresultat – får saker gjorda 



	  

Arbetsresultatet är bra. 
Uppfyller väl de grundläggande krav och förväntningar befattningen kräver. 
Arbetar med de uppsatta målen i utvecklingsplanen. 

 
Uppfyller mer än väl 
Arbetsresultatet är mycket bra. 
Uppfyller mer än väl de krav och förväntningar som befattningen kräver. 
Arbetar målmedvetet med utvecklingsplanen och når uppsatta mål. 

 
Överträffar 
Arbetsresultatet överträffar genomgående förväntningarna. 
Överträffar de uppsatta målen i utvecklingsplanen. 
 
 
 

 
 
 

Är serviceorienterad med kundens bästa för ögonen. Ger service på ett kostnadsmedvetet sätt. Gör 
det enkelt och bekvämt att handla på varuhuset.  
 

Uppfyller ej 
Servicekänslan behöver förbättras. Uppfyller ej de krav och förväntningar som befattningen 
kräver. Har 
behov av regelbunden arbetsinstruktion även efter genomförd introduktion. 

 
Uppfyller 
Servicekänslan är godtagbar. Uppfyller de grundläggande krav och förväntningar som 

befattningen kräver. 
Utför uppgifter strikt enligt arbetsbeskrivning och har behov av regelbundna arbetsinstruktioner. 

 
Uppfyller väl 
Servicekänslan är bra. Uppfyller väl de grundläggande krav och förväntningar befattningen kräver. 
Överträffar ibland kundens förväntan. 

 
Uppfyller mer än väl 
Servicekänslan är mycket bra. Uppfyller mer än väl de krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 
Överträffar ofta kundens förväntan. 

 
Överträffar 
Servicekänslan överträffar genomgående förväntningarna. Överträffar alltid kundens förväntan. 

 
 
 

 
 
 

Har utbildning och praktiskt förvärvad kunskap (erfarenhet) som är till nytta för befattningens krav. 
Omsätter sin kunskap i praktiken. Har under året arbetat med andra arbetsuppgifter utöver sina egna, 
inom eller utom sin egen avdelning.  
 

Uppfyller ej 
Kompetensen behöver förbättras. Uppfyller ej de krav och förväntningar som befattningen kräver. 
Har 
behov av regelbunden arbetsinstruktion även efter genomförd introduktion. 

 
Uppfyller 
Kompetensen är godtagbar. Uppfyller de grundläggande krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 

Servicekänsla 

Kompetens 



	  

Utför uppgifter strikt enligt arbetsbeskrivning och har behov av regelbundna arbetsinstruktioner. 
 

Uppfyller väl 
Kompetensen är bra. Uppfyller väl de grundläggande krav och förväntningar befattningen kräver. 
Självgående. 

 
Uppfyller mer än väl 
Kompetensen är mycket bra. Uppfyller mer än väl de krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 
Kan hjälpa andra och gör det. 

 
Överträffar 
Kompetensen överträffar genomgående förväntningarna. Utbildar kollegor i vardagen, har en 

mycket hög  
kompetens inom avdelningens område. 

 
 

 
 

Bidrar till ett bra arbetsklimat. Delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Lyssnar, ställer upp 
och hjälper kollegor inom och utom sin egen avdelning.  
 

Uppfyller ej 
Samarbetet behöver förbättras. Uppfyller ej de krav och förväntningar som befattningen kräver. 
Har 
behov av regelbunden arbetsinstruktion även efter genomförd introduktion. 

 
Uppfyller 
Samarbetet är godtagbart. Uppfyller de grundläggande krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 
Utför uppgifter strikt enligt arbetsbeskrivning och har behov av regelbundna arbetsinstruktioner. 
 
Uppfyller väl 
Samarbetet är bra. Uppfyller väl de grundläggande krav och förväntningar befattningen kräver. 
Tar initiativ till förbättrat samarbete inom avdelningen. 
 
Uppfyller mer än väl 
Samarbetet är mycket bra. Uppfyller mer än väl de krav och förväntningar som befattningen 

kräver. 
Arbetar för förbättrat samarbete inom funktionen. 
 
Överträffar 
Samarbetet överträffar genomgående förväntningarna. Arbetar aktivt för förbättrat samarbete på  
varuhusnivå. 

 

Samarbete 


