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Abstrakt 
Studien syftar till att undersöka medarbetarsamtal utifrån ett chefsperspektiv och studien 
intresserar sig för vilka effekter cheferna upplever att samtalet generar i verksamheten och hur 
de använder sig av samtalet i utveckling av verksamheten. Metoden är kvalitativ och utgörs av 
åtta stycken semistrukturerade intervjuer, där individer med personalansvar fick möjlighet att 
berätta sina upplevelser och erfarenheter av samtalet samt reflektera runt dess betydelse utifrån 
deras position i organisationen. Resultatet visar att medarbetarsamtalet är en tids- och 
energikrävande insats för cheferna som ibland måste ställa sin fritid till förfogande. Dialog och 
social kompetens lyfts fram som nyckelfaktorer för ett bra samtal och deltagarna i studien 
förlitar sig på sin upparbetade erfarenhet och känner en trygghet i sin yrkesroll vid 
genomförandet av samtalet. Denna studie bidrar till djupare kunskap om chefernas upplevelse 
av medarbetarsamtalet och dess potential som styrverktyg inom organisationer och kan 
medverka till framtida forskning som ett komplement till studier rörande medarbetarnas 
upplevelse. Studien visar att det även kan vara av intresse att via observationer av samtalet 
undersöka hur väl det praktiska genomförandet stämmer överens med chefens intentioner om 
verksamhetsutveckling.   
 
 
Nyckelord: dialog, samtalskompetens, medarbetarsamtal, utveckling, medarbetarskap, 
kvalitativ metod, intervjustudie 

 

Abstract 
This study aims to examine employee review, based on a manager perspective with an interest 
in what effects leaders’ experience it is generating, and how they use the employee review in 
the development of their organization. The method used in this study is qualitative and 
comprises eight semi-structured interviews, in which individuals with personnel responsibility 
where given the opportunity to share their comprehension off and experience from 
the phenomenon employee review, and its importance based on their position in the 
organization. The result shows that the employee review is a time and energy-intensive effort 
for the managers who sometimes have to make their spare time available for the task. Dialogue 
and social skills are highlighted as key factors for a good conversation, and the participants in 
the study relies on their self-generated experience and feel confident in their professional role 
in the implementation of employee review. This study contributes to deeper knowledge of the 
managers' experience regarding the employee review and its potential as an organizational 
management tool, and can contribute to future research as a complement to studies regarding 
the employees' experience. The results shows that it may also be of interest to study employee 
reviews through observations of the interview, how well the practical implementation is in line 
with the manager's intentions on business development. 
 
 

Keywords: dialogue, conversational competence, employee review, development, 
performance appraisal interview, employeeship, qualitative method 

 



 
 

Innehåll 
Inledning ..................................................................................................................................... 1 

Bakgrund .................................................................................................................................... 2 

Ansvarsförskjutning från organisation till individ .................................................................. 2 

Medarbetarsamtalets historia .............................................................................................. 2 

Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 3 

Tidigare forskning och studiens utgångspunkt ........................................................................... 3 

Den svenska modellen för medarbetarsamtalet ...................................................................... 3 

Normkrock i arbetsuppdraget ................................................................................................. 4 

Eftersträvansmål ..................................................................................................................... 4 

Medarbetarskap ...................................................................................................................... 4 

Medarbetarsamtalet ................................................................................................................ 5 

Ledarskapets påverkan i medarbetarsamtalet ......................................................................... 7 

Innehåll och roller i chefsuppdraget ....................................................................................... 8 

Framtidens ledarskap .............................................................................................................. 9 

Kommunikation .................................................................................................................... 10 

Kompetensutveckling och vuxnas lärande ........................................................................... 11 

Metod ....................................................................................................................................... 12 

Kvalitativ metod ................................................................................................................... 12 

Fenomenologi ....................................................................................................................... 13 

Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) .......................................................................... 13 

Kvalitativa intervjuer ............................................................................................................ 14 

Urval ..................................................................................................................................... 14 

Tillvägagångssätt ...................................................................................................................... 14 

Bearbetning av datamaterial ................................................................................................. 15 

IPA i genomförandet av studien ........................................................................................... 15 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet .......................................................................... 16 

Forskningsetik ...................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................... 17 

Resultat ..................................................................................................................................... 18 

Personpresentation ................................................................................................................ 18 

Kluster ............................................................................................................................... 20 

Kluster 1. Förutsättningar ..................................................................................................... 20 

Tid ......................................................................................................................................... 20 

Personalstorlek ...................................................................................................................... 21 



Kompetenser ......................................................................................................................... 22 

Sammanfattande analys av klustret Förutsättningar ......................................................... 24 

Kluster 2. Strategier .............................................................................................................. 24 

Tydlighet ............................................................................................................................... 25 

Jämna ut maktförhållandet .................................................................................................... 26 

Tillit och förtroende .............................................................................................................. 27 

Sammanfattande analys av klustret Strategier: ................................................................. 28 

Kluster 3. Ändamål ............................................................................................................... 28 

Bedömning ............................................................................................................................ 29 

Exklusivitet ........................................................................................................................... 30 

Inventering & utvärdering .................................................................................................... 31 

Sammanfattande analys av klustret Ändamål: .................................................................. 32 

Resultatdiskussion .................................................................................................................... 32 

Kluster 1 - Förutsättningar .................................................................................................... 33 

Kluster 2 - Strategier ............................................................................................................. 35 

Kluster 3 – Ändamål ............................................................................................................. 37 

Studiens kunskapsbidrag .......................................................................................................... 40 

Konklusion och förslag till fortsatt forskning .......................................................................... 41 

Referenslitteratur ...................................................................................................................... 43 

Bilagor ...................................................................................................................................... 46 

Bilaga 1. Informantbrev ........................................................................................................ 46 

Bilaga 2. Intervjuguide ......................................................................................................... 47 

Bilaga 3. Exempel på översiktstabell ................................................................................... 50 

Bilaga 4. Översiktstabell ....................................................................................................... 51 

 

 
 
 
 
 



1 
 

Inledning 
 
Med utgångspunkt i arbetslivets pedagogik intresserar vi oss för förändringsprocesser och olika 
tillvägagångssätt vilka syftar till kunskapsinhämtning och kompetensutveckling. Vår forskning 
inom det arbetslivspedagogiska fältet ska belysa medarbetarsamtalet som verktyg för 
utveckling och förändring. Som tidigare anställda, i såväl offentlig verksamhet som privat, 
under förhållandevis lång tid har vi deltagit i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vid 
något tidigt tillfälle även planeringssamtal. Kärt barn har som bekant många namn. Samtalen 
har varit, i varierande grad styrda utifrån en mall. Mallen har ibland utformats av närmaste och 
lönesättande chef och vid andra tillfällen skapats av HR avdelning eller av extern aktör.  
 
Utvärdering av medarbetarsamtalen, återkoppling till arbetsgruppen eller redovisning av 
sammanställt resultat till organisationen har inte skett på ett strukturerat eller aktivt sätt, så vitt 
vi vet. Medarbetarsamtalet är en relativt stor arbetsinsats för chef som planerar, förbereder, 
utför samt dokumenterar samtalen. Utan att resultaten sammanställs riskerar 
medarbetarsamtalen att bli en arbetsuppgift utan tydlig organisatorisk användbarhet. 
Återkoppling av medarbetarsamtalen på gruppnivå, huruvida samtalen gör skillnad och bidrar 
till utveckling för avdelningen och organisation, har vi saknat i tidigare uppdrag. 
 
Intresset för företeelsen medarbetarsamtal har sitt ursprung dels i vår egen arbetslivserfarenhet, 
dels bygger vi vidare på B-uppsatsen ”Medarbetarsamtalets betydelse för en organisations 
utveckling och framtid” där resultat bland annat säger att det övergripande syftet med 
medarbetarsamtalet är att chef motiverar till medarbetarens arbetsresultat och 
kompetensutveckling som har betydelse för verksamhet- och organisationsutveckling.  
 
Studiens fokus ligger på chefens upplevelse av medarbetarsamtalets inverkan på och inom 
organisationen. Undersökningen begränsas således till personer i ledande befattning samt hur 
dessa chefer ser på medarbetarsamtalet som fenomen. Medarbetarsamtalet kan ses ur olika 
perspektiv, tidigare studier har oftare valt medarbetarperspektivet som utgångspunkt. Studiens 
avgränsning utelämnar medarbetarperspektivet då vi söker kunskap om hur chef upplever 
möjligheten att påverka och utveckla verksamheten med hjälp medarbetarsamtalet. Resultatet 
kan därefter jämföras med studier av medarbetares upplevelser eller som underlag vid 
observationsstudier av själva samtalet för att identifiera om chefernas beteende stämmer 
överens med de upplevelser som förmedlas kring medarbetarsamtalet som fenomen.  
 
Arbetsmiljöverket rekommenderar att medarbetarsamtalet ingår i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarsamtalet erbjuder de anställda att i avskildhet beskriva sin 
situation och på organisationsnivå ges förutsättningar för översikt gällande kompetens, 
förändrings- och utvecklingsbehov. Vi intresserar oss för frågor såsom; 
är medarbetarsamtalet eftersträvansvärt utifrån måluppfyllelse eller är det något chefer aktivt 
använder sig utav, vilka effekter upplever chefer att medarbetarsamtalet genererar, vilka 
eventuella utmaningar och möjligheter erbjuder medarbetarsamtalet? Frågorna preciseras och 
presenteras som våra forskningsfrågor under rubriken ”Syfte och frågeställningar”. Svaren på 
forskningsfrågorna presenteras under ”Resultat”. 
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Bakgrund 
 
I detta stycke beskrivs den samhälleliga kontexten rörande den ökande individualismen och 
historiken bakom medarbetarsamtalet. 

Ansvarsförskjutning från organisation till individ 

Arbetslivets omvandling från industrisamhälle till ”kunskap/tjänstesamhälle” där förändringen 
för arbetstagaren består av ökad individualism, inte minst vad det gäller lönesättning (Paulsen, 
2017). Vidare beskriver Paulsen (2017) att den arbetspolitiska diskursens inriktning är att det 
finns för få arbeten. Med den ökade individualismen och den förmodade bristen på 
arbetstillfällen ökar konkurrensen och ”kraven” på att individen kan sälja sig själv genom att 
marknadsföra sina tjänster och prestationer, vilket leder till en objektifiering av 
subjektet/individen. Som ett led av arbetslivets individualisering sker en förskjutning av fokus 
från organisationens skyldighet till medarbetarens egenansvar (Paulsen, 2017). 
Medarbetarsamtalet kan teoretiskt sett fungera som en brygga mellan organisationen och 
medarbetaren för att strukturera och tydliggöra ansvarsfördelningen och parternas skyldigheter 
gentemot varandra.  

Medarbetarsamtalets historia 

Ett historiskt perspektiv på medarbetarsamtalet ges av Engquist (1990). Han menar att 
Frederick Taylors intresse för individens arbetsprestation runt förra sekelskiftet startar den 
process som 100 år senare frambringar ”medarbetarsamtalet”. Taylor ansåg att människor 
skulle anpassas till arbetsprocessen och inte tvärtom samt att motivationen för individen var 
ekonomi. För uppehållande av arbetsmotivationen användes ackordsättning vilket innebär att 
varje arbetsmoment har ett värde i reda pengar. Så småningom kom bedömningsmetoderna att 
inrikta sig även på de anställda, inte enbart deras arbetsuppgifter och synen på den anställde 
utvecklas. Man menar att medarbetarnas intressen bör tas tillvara och för att nå kvalité i 
arbetsutförandet bör det finnas en harmoni mellan arbete och fritid. Styrinstrumentet ändras 
från värdering och klassificering till dialog mellan chef och anställd (Engquist, 1990). 
Skattningsskalor började att användas på 1950-talet. Dessa var utformade så att individens 
personlighet och prestation kunde bedömas. Skattningen kunde vara hemlig för den anställde. 
Under 1960-talet ifrågasattes skalornas tillförlitlighet. Ifrågasättandet handlade om att den 
anställdes skattade prestation, kunskap och egenskaper påverkas av miljön såsom 
arbetsledning, kollegor och företagets personalpolitik. Successivt väcks frågor om att arbetet 
ska vara stimulerande och utvecklande för den anställde (Engquist, 1990). 
 
Douglas McGregor, amerikansk psykolog och organisationsteoretiker, anses bidra till 
utvecklingen när det gäller medarbetarskap. Hans motivationsforskning genererade teori X och 
teori Y. Enligt teori X ses arbetaren som passiv, ansvarsobenägen och ovillig till ansträngning. 
Arbetaren behöver på grund av detta kontrolleras och styras. Ledarskapets förhållningssätt 
präglas av bestämmande. Teori X representerar den gängse synen på 1960-talet (Kopelmann 
m.fl., 2008). Teori Y representerar ett mer modernt förhållningssätt. Enligt teori Y är den 
anställda aktiv, kapabel och problemlösare. Ledarskapet handlar då mer om att assistera och 
frigöra den anställdes egen kraft i syfte att förbättra effektiviteten och verksamheten. Teori X 
och teori Y belyser olika förhållningsätt som härleds till chefens syn på hur medarbetaren är 
och vad som är en adekvat typ av arbetsmotivation (Kopelmann m.fl., 2008). 
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Mabon (1986) skriver att under 1960- och 1970-talet introduceras ”utvecklingssamtalet” vilket 
är resultatet av samtal om att även den anställde ska ha behållning av den utförda granskningen. 
Detta innebär att karaktären på samtalet ändras och inte längre är enbart bedömande till sin 
natur. 
 
Herzberg (1993) framställde tvåfaktorsteorin utifrån att det genom en studie upptäcktes att de 
anställdas arbetsinsats i huvudsak bestäms av två typer av (grupp-) faktorer. Motivatorer så som 
engagerande arbetsuppgifter, eget ansvar, uppskattning och möjlighet till egen utveckling. 
Dessa genererar en inre tillfredställelse och ökar motivationen till att göra en god arbetsinsats. 
Hygienfaktorer så som anställningstrygghet, arbetstider, lön och förmåner samt annat som inte 
ger direkt positiv tillfredsställelse men vid brister orsakar missnöje. Dessa faktorer räknas till 
yttre faktorer (Forslund, 2013). 
 
Medarbetarsamtalets historiska framväxt och förändring från ett huvudsakligen värderings och 
klassificeringsverktyg till dialog mellan chef och anställd i syfte att förändra och utveckla, 
vilket i kombination med ökad individualisering, väcker vår nyfikenhet vad det anbelangar 
chefens uppfattning om samtalets betydelse, dess genomförande och användningsmöjligheter. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att undersöka chefens upplevelse av medarbetarsamtalet och dess inverkan på 
organisationen. 
Studien utgår från följande frågeställningar: 

1. Vilka möjligheter medför medarbetarsamtalet för chef? 
2. Vilka svårigheter finns för chefer i genomförandet av medarbetarsamtalet?   
3. Hur används medarbetarsamtalet som förändringsverktyg? 

 
Studien undersöker medarbetarsamtalet som förändringsverktyg och de utmaningar chefer 
fordras att hantera utifrån sin ledande roll. Ur en pedagogisk synvinkel är förändringsprocesser 
inom organisationer intressant att utforska på flera olika nivåer. Med hjälp av chefens 
perspektiv ger studien ett kunskapsperspektiv av att förstå en del i en komplex helhet.  
 

Tidigare forskning och studiens utgångspunkt 
 
Studien tar avstamp i tidigare forskning gällande medarbetarskap, medarbetarsamtal och 
ledarskap som påverkansfaktor på medarbetarsamtalet samt kommunikationsteori. Studier runt 
medarbetarsamtalet visar på de svårigheter som finns inom organisationer i förhållande till 
samtalet. Fenomenet ingår i en komplex kontext där forskare använder olika utgångspunkter 
för att synliggöra olika påverkansfaktorer runt medarbetarsamtalet. 

Den svenska modellen för medarbetarsamtalet 

Tidigare forskning behandlar bland annat skillnaden i innebörden av medarbetarsamtalet där 
exempelvis det engelska medarbetarsamtalet har fokus på arbetsprestation och värdering av 
arbetsinsats, vilket härleds till de engelska begreppets former employee review, performance 
appraisal interview, conversing about performance (Jakobsen m.fl., 2010). Att jämföra med 
det svenska där inriktning mot ömsesidig relation och jämbördigt samtal är centralt (Jakobsen 
m.fl., 2010). Svårigheten med den svenska modellen är att skapa förutsättning för det jämlika 
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samtalet då maktförhållandet chef-medarbetare inte går att bortse ifrån. För att 
medarbetarsamtalet ska fungera som verktyg menar Tuytens och Devos (2012) att de anställda 
behöver tro på fördelarna eller åtminstone säga ja till samtalsformen. Enligt Jain och Jain (2014) 
behövs en positiv inställning till medarbetarsamtalet för att det ska ge god effekt vad det gäller 
de anställdas progression. Vidare konstaterar de att feedback som ges på ett lämpligt sätt bidrar 
till att arbetsprestationerna förbättras. 

Normkrock i arbetsuppdraget 

Forskarna som har problematiserat hinder och möjligheter i medarbetarsamtalet (Jacobsen 
m.fl., 2010) visar att frågor som rör stress i arbetet krockar med andra mål och normer inom 
organisationen. För medarbetaren blir det svårt att ta upp sina upplevelser gällande 
överbelastning i sitt professionella uppdrag om normen säger att arbetsuppdraget kräver ett högt 
tempo med möjlighet till professionell utveckling. Risken blir då att stress och överbelastning 
görs till ett individuellt problem. Enligt forskarna försvårar krockarna, mellan medarbetarens 
upplevelse och arbetsplatsens normer, att medarbetarsamtalet kan bli till ett forum för kreativa 
lösningar (Jacobsen m.fl., 2010). 

Eftersträvansmål 

Lindgren (2001) hävdar, i sin forskning om utvecklingssamtal, att det svenska 
medarbetarsamtalet möjligen är ett idealiskt eftersträvansmål, mer än något som praktiskt kan 
åstadkommas. Lindgren menar att den hierarkiska ordningen inte går att komma undan, den 
visar sig genom vem som hälsar välkommen, inleder samtalet, sammanfattar samt avslutar 
samtalet. Detta visar vem som har det större ansvaret för genomförandet. Vidare tar Lindgren 
upp olika verbala strategier där den första, respektstrategin, är gemensam för chef och 
medarbetare och praktiseras i början av medarbetarsamtalet. Den utmärks av ömsesidig 
artighet, lyssnande, delat talutrymme samt förvissning om att eventuella missförstånd beror på 
en själv. Så småningom blir solidaritetsstrategin märkbar. Chef betonar samhörighet, ger 
medarbetaren uppmärksamhet genom att göra medarbetaren till samtalets medelpunkt. 
Gemenskapen stärks av åberopad gemensam historia. Studien synliggör chefens rätt att ställa 
frågor och ge råd samt medarbetares skyldighet att svara och att ta emot. Medarbetarna, i 
studien, argumenterar med retoriska grepp oftare än sina chefer men har större antal avbrutna 
försök till repliker. I studien beskrivs både verbal och icke-verbal kommunikation som 
särskiljande av rollerna.  

Medarbetarskap 

Medarbetarsamtalet förutsätter medarbetarskap vilket inte är ett entydigt begrepp utan dess 
innebörd används och tolkas olika utifrån 
 
1) Sammanhang (inne- eller utegrupp) 
2) Perspektiv (chef, fackförening eller anställd) 
3) Vilket syfte (inkluderande eller exkluderande) 
  
Traditionellt var det höga tjänstemän som behandlades som jämlikar med chefen som kallades 
medarbetare. 
 

…anställda som har frihet att handla så som de anser att situationen bjuder, utan att 
behöva fråga en överordnad och utan att vara styrd av annat än organisationens 
övergripande regler och målsättningar. (Backström, 2003, s.269) 
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Idag förekommer medarbetarskapsbegreppet flitigt inom svensk arbetslivsdiskurs och 
införlivas i organisationers språkbruk. Begreppet aktualiserades främst av fackföreningen IF 
Metall i försök att tona ner konfliktrörelsen mellan arbetsgivare och fack under 1960-talet 
(Kilhammar, 2011). Arbetsgivarna var initialt misstänksamma mot begreppet då det 
uppfattades som ett försök att flytta fram de anställdas positioner. Utvecklingen av arbetsrätten 
som genomfördes på 1970-talet medförde att arbetsgivarna behövde tänka om och ändra strategi 
till att söka samverkanslösningar som skulle passa de förändrade förhållanden bättre genom att 
komma bort från centrala förhandlingar och istället sköta facklig aktivitet på företagsnivå.  
 
Enligt Mahon (i Kilhammar, 2011) kan medarbetarstrategin ses som en ansats att upplösa 
arbetstagarkollektivet genom att skapa den individualiserade medarbetaren. Ett annat syfte 
presenteras av Stråth (i Kilhammar, 2011) som menar att medarbetarstrategin från 
arbetsgivarnas sida syftade till att knyta de anställda närmare företaget, att medarbetaren skulle 
identifiera sig med arbetsgivaren. 
  
Under 1990-talet uppdagas två olika linjer när det gäller användning och tolkning av 
medarbetarskapsbegreppet (Kilhammar, 2011). I den ena beskrivs medarbetarskapet som ett 
effektiviseringsverktyg. I den andra läggs tonvikt på omvärldens ständiga förändring och 
medarbetarens beredskap för att möta dessa. Även nedtoning av chefens roll som medarbetarens 
företrädare återfinns i linje två. Det som är gemensamt för de två linjerna är kraven på att 
medarbetaren tar eget ansvar och har ett aktivt förhållningssätt. Gemensamt är också 
avsaknaden av relationen mellan arbete och människans hela liv, likaså avsaknaden av 
medarbetarens perspektiv på medarbetarskap (Tengblad, 2003). Enligt Hällsten och Tengblad 
(2006) har det identifierats fem olika former av medarbetarskap: 

1. Traditionellt medarbetarskap där det finns en skarp gräns mellan chef och medarbetare, 
chefen styr och medarbetaren utför uppgift i enlighet med instruktion. 

2. Organisatoriskt medarbetarskap. Gemensamma fastlagda system bildar ram för 
medarbetares befogenheter och ansvarstaganden. 

3. Grupporienterat medarbetarskap. Ansvaret för planering och genomförande ligger hos 
gruppen. Chefen har en vägledande roll. 

4. Individorienterade medarbetarskapet. Kännetecknas av självständigt ansvar för 
uppgiften. Chefen fungerar som samordnare 

5. Ledarlösa medarbetarskapet. Medarbetaren driver sina egna projekt och agerar som sin 
egna ledare. Chefen har en symbolisk eller administrativ roll.  

 
Kilhammar (2011) menar att i begreppet medarbetarskap är relationer centralt. Medarbetarens 
relation till arbetsgivaren, kollegor, arbetet i sig samt övriga intressenter det vill säga 
förhållningssätt. De som representerar arbetsgivaren lyfter i medarbetarbegreppet fram 
ansvarstagande kopplat till delaktighet och inflytande.  

Medarbetarsamtalet 

Engquist (2013) presenterar en definition för att fånga och förklara funktionen med 
medarbetarsamtalet: 
 

Ett förberett regelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare syftande 
till att utveckla individ och verksamhet och som präglas av ömsesidighet (Engquist 
2013, s.194) 

 
Medarbetarsamtalet är inte lagstadgat utan är en rekommendation av Arbetsmiljöverket att ingå 
i det systematiska arbetsmiljöarbetet där chef ska ta reda på måendet och den anställdes 
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upplevelse av sin arbetsmiljö. Samtalet ska erbjuda en möjlighet för medarbetaren att beskriva 
sin situation som kanske inte alltid låter sig göras i den pågående vardagen. Medarbetarsamtalet 
som begrepp är töjbart och tre dilemman ryms inom begreppet: 
 
1) Medbestämmande och demokrati kontra nytta och effektivitet. 
2) Möjligheter, inflytande och utveckling kontra krav och stress. 
3) Kollektiv utsträckning vs individuell utbredning. 
 
Att få återkoppling på sina prestationer är ett behov och en nödvändighet för att skapa möjlighet 
till fortsatt utveckling enligt Fellingar (2007). Den positiva feedbacken vållar inga bekymmer 
men för att kunna förbättra arbetet behöver alla delar lyftas fram. Många individer har svårt att 
hantera en negativ eller kritisk feedback och kan välja att sätta sig i försvarsställning vilket kan 
resultera i ”irritation, tårar och ilska” (Fellinger, 2007, s.120) i sämsta fall en medvetet 
försämrad arbetsinsats.  
 
Den svenska modellen betonar ömsesidigheten i medarbetarsamtalet, ett samtal på lika villkor 
vilket enligt Lindgren (2001) inte är en praktisk möjlighet. Vidare lyfter Lindgren (2001) 
språkliga jämförelser med den engelska motsvarigheten och anser att engelskans interview 
tydliggör relationen i samtalet mellan frågeställare och besvarare med sina olika roller. Då 
samtalen har en koppling till löne- och karriärmöjligheter är den anställde avhängig hur chef 
bedömer dennes förmåga att förhålla sig till nuvarande och eventuella framtida utmaningar 
vilket förstärker den anställdes underordnade position.  
 
Vad mer som enligt Jacobsen m.fl. (2010) har en viktig roll för den enskilde medarbetaren är 
arbetsplatsens normer och värdefrågor. Medarbetarsamtalet är en av arenorna där normer runt 
vad en ”chef” eller en ”medarbetare” uppstår, ombildas eller fastslås. Ett betydelsefullt drag 
hos ”Den gode medarbetaren” i studien är att karriären har en central plats i ett bra liv. Karriär 
innebär livsmål i arbetet snarare än mål i det övriga livet. ”Det goda livet” är att ha ett 
engagerande arbete med möjlighet till avancemang och fritiden blir till medel för att uppnå 
målen i arbetet. Vidare lyfter Jacobsen m.fl. (2010) att den här synen på arbetsliv har kommit 
att dominera de senaste decennierna. Att chef prioriterar karriär och står för vidhängande 
värderingar skiljer sig väsentligt mot den medarbetare som förhåller sig mer likt det traditionella 
lönearbetet där man sätter en bestämd gräns för hur mycket arbetet får inkräkta på övriga delar 
av livet. Två skilda inställningar till arbete som kan innebära att medarbetarens som inte ställer 
sig bakom ”karriärsideologin” får svårt att svara upp till vissa förväntningar i samtalet. 
 
Under 1960-talet introducerades begreppet den dolda läroplanen av professor Phillip Jackson 
(1990) verksam vid Universitet i Chicago med inriktning pedagogik. Utifrån studier i en 
amerikansk skola lyftes de dolda krav som finns på eleven i klassrummet. Det framkom att det 
inte räcker med goda ämneskunskaper utan eleven behöver också kunna de oskrivna reglerna 
såsom vänta på sin tur, tåla att bli avbruten, underkasta sig maktordning etc. Jacobsen m.fl. 
(2010) knyter begreppet till medarbetarsamtalet och hävdar att det är en del av en formell 
”läroplan” där chef åläggs att utföra ett antal samtal med specifika syften enligt en bestämd 
struktur. Samtalen är kopplat till arbetsuppdrag men även hur medarbetaren förväntas vara och 
bete sig vilket tillhör den dolda läroplanen. Kraven kan vara helt relevanta, men är en allvarlig 
brist om de inte klargörs inom organisationen. Resultatet av studien visar att medarbetaren 
placeras i en position med begränsade möjligheter att svara utanför norm. Frågan om balans 
eller obalans i arbetssituationen blir på medarbetarens ansvar snarare än organisationen. Studien 
föreslår samtal i grupp, där enskild individ inte blir lika utsatt, med vetenskaplig prövning för 
att se hur en sådan form fungerar i praktiken (Jacobsen m.fl., 2010) 
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Psykolog och ledarskapsexperten Mary-Clare Race skriver på management-issues.com att: 
 

styra verksamheten med att en gång om året ha medarbetarsamtal är lika knasig som 
att ett äktenskap skulle funka om bara paret firar sin bröllopsdag (Race, 2015) 

Vidare lyfter Race idéer om att vilket system som helst fallerar om inte ledarna vet hur man får 
medarbetarna att prestera och det handlar om att uppmuntra rätt beteende för att skapa en 
högpresterande arbetsplatskultur. 

Ledarskapets påverkan i medarbetarsamtalet 

”Det spelar roll vad arbetsledare gör” konstaterar Elvnäs och Robert Edgar (2013) som redogör 
för sitt forskningsprojekt där de studerar arbetsledares upplevelse av vad de gör och hur det 
skiljer sig från vad de faktiskt gör utifrån tillämpad beteendeanalys i arbetsledning. Elvnäs och 
Robert Edgar använder sig av observation med inspelade sekvenser genom filmning, där det 
vardagliga ledarskapet är i fokus, hur ledarskapet tillämpas med syfte att påverka och hur både 
arbetsledare och medarbetare påverkas. Forskningen bygger på Judith Komaki´s 
grundforskning som har studerat arbetsledare, i olika situationer, sedan 1970-talet. Komaki 
(1998) har delat in arbetsledarnas utföranden i sju beteendekategorier som sorteras utifrån 
effekten de har på de anställdas arbetsutförande och prestation: 

1. Ge återkoppling 
2. Samla in information om någons arbetsprestation och utförande 
3. Ge instruktion 
4. Berätta om egen prestation 
5. Prata om arbetet generellt och utan förväntad prestation 
6. Prata om saker som inte är arbetsrelaterade 
7. Vara tyst och inte vara i en interaktion 

 
Författarna till artikeln har en uppfattning om att tolkningar och missförstånd ofta uppstår 
mellan arbetsledare och medarbetare vilket ger oönskade effekter på möten och verksamheter. 
Författarna menar att arbetsledare är omedvetna om vad de faktiskt gör när de pratar med 
medarbetare med intentionen att påverka medarbetarens arbetsinsats.  
 
Trots att ledarskapsforskning har pågått under drygt 100 år verkar merparten av arbetsledare 
inte veta hur de ska motivera sina medarbetare att utföra sina vardagliga uppgifter (Elvnäs & 
Robert Edgar, 2013). 
 
Effektiva ledare tar i större omfattning reda på sin medarbetares prestationer och återkopplar i 
högre grad vad de ser med egna ögon, än de mindre effektiva ledarna. Enligt artikeln har flera 
studier visat att det är specifik, individuell och positiv feedback som är effektivast om man vill 
bibehålla eller förändra ett beteende. Vidare hävdar man i artikeln att den som inte kan se 
relationen mellan ansträngning och resultat riskerar att dra felaktiga slutsatser vad det gäller 
prestation eller annan arbetsinsats.  
 
Den största differensen man har upptäckt mellan vad arbetsledare tror att de gör och det faktiska 
beteendet är hur mycket tid arbetsledare bedömer att de ägnar åt att ge feedback till sina 
medarbetare. Mätningen avser ledarens insatser i allmänhet och inte specifikt i 
medarbetarsamtal. Observationen är videofilmning av arbetsplatsmöte, forskarna deltar inte på 
mötet. Arbetsledare fick därefter uppskatta hur stor del av mötestiden som man ägnat åt att ge 
feedback. Den uppskattade och hypotetiska siffran som arbetsledarna lämnade var att 40 % av 
tiden ägnades åt feedback. När videon spelades upp visade det sig att den faktiska tiden var 

http://management-issues.com/
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mellan 0-2 % av tiden som ledaren ägnade åt att ge medarbetare feedback (Elvnäs & Robert 
Edgar, 2013). 
 
Wolvén (2000) skriver att ett ledarskap med inriktning att utveckla medarbetarnas kapacitet 
kräver kommunikativ färdighet, förmåga att entusiasmera, social kompetens, empati och 
lyhördhet. Även medvetenhet om att ledarskapet ska vara målinriktat vilket fordrar förmåga att 
våga ta snabba och obekväma beslut samt att inneha helikopterperspektiv och analysförmåga. 
Ledarskapet ska kunna situationsanpassas men aldrig hemfalla åt terapeutiskt inriktat ledarskap 
som byggs utifrån ett kravlöst lyssnande i syfte att ringa in vilka problem medarbetaren har för 
att sedan hitta lämpliga arbetsuppgifter (Wolvén, 2000). 
 
I den teoriutveckling som börjar utifrån tesen att de fysiska arbetsförhållandena är viktigast för 
produktiviteten och senare utvecklas till att det är de informella strukturerna och de sociala 
betingelserna som motiverar arbetsinsatsen, slutar det med ett konstaterande att inga av dessa 
faktorer är oviktiga men det är arbetsinnehållet i sig som utgör den viktigaste motivations-
faktorn (Wolvén, 2000). Det innebär enligt Wolvén (2000) att det mest strategiska för att öka 
kvalitén på prestationerna, minska frånvaro samt höja arbetstillfredsställelsen är att förändra 
och berika arbetets innehåll. Wolvén (2000) ställer sig dock tvivlande till att det kommer att 
ske med förklaringen att den här typen av forskningsresultat möts med skepticism och att det 
är enklare att införa fria luncher, betalda träningskort etc. då de inte inverkar på organisering, 
makt och inflytande jämfört med att förändra arbetets innehåll vilket fordrar mer grundläggande 
förändringar. 
 
Forslund (2013) menar att många definierar ledarskap som ”en process där en person utövar 
avsiktlig påverkan på andra människor i syfte att uppnå mål” (s. 266). Chefskap är att inneha 
den formella ledarrollen vilket inte med automatik innebär att det är chef som leder de 
underställda. Det kan finnas ett informellt ledarskap dvs. en underställd som har mer påverkan 
på arbetet än chef (Forslund, 2013). Som chef har du dock helt eller delvis ansvaret för 
ledningsarbetet i organisationen såsom budget, planering, medarbetarsamtal, sätta lön etc.  

Innehåll och roller i chefsuppdraget 

Genom forskning har en beskrivning av en chefs arbete gjorts (Forslund, 2013). Det som 
framkom var att arbetet är varierat och sönderdelat, högt och ihållande tempo, ingen eller 
bristande tid för att planera framtid utan hanterar främst sådant som redan har skett. För chefen 
finns oftare mer problem än tillfällen att hantera dem. 
 
Chefens olika roller kan delas in i tre grupper (Forslund, 2013, s.273) 

• Interpersonella roller – ledare, nätverkare, galjonsfigur 
• Informationsroller – bevakare, informationsförmedlare, språkrör 
• Beslutsfattande roller – entreprenör, krislösare, resursfördelare, förhandlare 

 
För att klara ovan nämnda roller jämte en ostrukturerad arbetssituation lyfter Forslund (2013) 
fram forskning om specifika egenskaper som tillskrivs ledare. Den typen av forskning har glidit 
över till att titta på beteendemönster hos ledare vilket har genererat ledarstilsteorier. Den 
klassiska diskussionen handlar om auktoritärt-, demokratiskt- eller “låt-gå-ledarskap”. Det 
demokratiska ledarskapet lyfts oftast fram som idealet men att auktoritärt beslutsfattande är 
emellanåt att föredra. Den auktoritära stilen är tidsbesparande men förutsätter att ledaren har 
tillräcklig information och acceptans från medarbetarna att fatta enrådiga beslut (Forslund, 
2013). Forslund (2013) lyfter även fram vad som sägs vara två huvudsakliga dimensioner i 
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ledarens beteende: omtänksamhet, ledaren strävar efter förtroende mellan sig och underställd 
samt respekt för olika känslor och ideal. Strukturering där ledaren har en aktiv och styrande roll 
i arbetsgruppen genom t.ex. schemaläggning och testning av nya idéer. Parallell forskning kom 
fram till liknande dimensioner men kallar dessa relationsorienterat beteende, vilket kan 
likställas med omtänksamhet och uppgiftsorienterat vilket är likvärdigt strukturering. Den 
optimala ledaren har lika mycket av båda dimensionerna i sitt ledarskap och kan då skapa 
teamkänsla och engagemang för att arbeta målinriktat och på arbetsplatsen finns inbördes 
respekt och förtroende för varandra. 
 
Inom forskningen har man tittat på specifika förhållanden och vad för slags ledarskap som är 
mest effektivt utifrån den givna situationen s.k. situationsanpassat ledarskap. En teori föreslår 
att ledarstil anpassas efter medarbetares förmåga, självtillit och grad av vilja att genomföra en 
särskild uppgift. Ledare anpassar då sin stil genom att bli antingen instruerande, övertalande, 
deltagande eller delegerande beroende på medarbetarens grad av mognad inför uppgiften 
(Forslund, 2013).  

Framtidens ledarskap 

En fråga som uppmärksammas av Forslund (2013) handlar om morgondagens ledarskap. Det 
finns idéer som ännu inte helt har etablerat sig likt de “klassiska ledarskapsstilarna”. 
Resonemanget handlar om språkets dimension av ledarskapet och alternativa tankar om 
ledarskapets “innersta kärna” (Forslund, 2013). Här nämns coaching som en form av ledarskap 
med anknytning till vägledning och ofta inom idrottens värld. I den världen innefattar begreppet 
både ordergivning, instruktioner och är emellanåt oerhört auktoritär då satta mål ska nås. 
Utanför de idrottsliga arenorna uppfattas begreppet något annorlunda. Den samstämmighet man 
kan finna runt begreppet är att coaching handlar om att hjälpa andra att nå ett mål. 
 
Pedagogiskt ledarskap talas det också om i resonemang om framtida ledarskap. Vissa forskare 
menar att samtida ledare har en pedagogisk påverkansfunktion vad gäller medarbetares tolkning 
och förståelse för den arbetsuppgift individen förmodas utföra, man kan inte längre nöja sig 
med att enbart ge en instruktion (Forslund, 2013).  
En undersökning angående Delat ledarskap genomfördes 2005. Den visade att 41 % av de 404 
respondenterna formellt eller i praktiken delar sitt chefskap med någon eller flera. Det var oftare 
kvinnor och främst inom den offentliga sektorn som stod för de 41 %. Vilka konsekvenser 
utifrån de ledarteorier som finns är oklart då forskningen på området är försummat (Forslund, 
2013).  
 
Nivå 5-ledarskap härstammar från en studie som gjordes i syfte att upptäcka vad som gjorde ett 
“bra” företag till “fantastiskt”. Nivå 5 ledaren beskrivs som ”fåordig, ödmjuk, anspråkslös men 
viljestark, ambitiös och modig” (Forslund, 2013, s.305). Det är med viljan och ambitionen 
ledaren bygger upp medarbetare och verksamhet istället för sig själv. Det är nivå 4 ledaren som 
oftast sammankopplas med ett framgångsrikt ledarskap. Karismatiskt, utåtriktad, självsäker och 
bilden av en ”hjälte”. Misstanke finns om att nivå 4 ledaren antas vara på högsta ledarnivån så 
de som kan bli Nivå 5 ledare inte befordras. 
 
Kirkhaug (2015) behandlar det värdebaserade ledarskapet. Gemensamt med klassiska 
perspektiv på ledarskap är syftet att nå kvalité, effektivitet samt styrning och kontroll.  Ett 
särdrag är att ledare och anställd, i social mening, jämställs och att relationen mellan anställda 
och organisation/ledning anses vara tätare och mer förpliktigande än vad man inom det 
traditionella synsättet om ledarskap utgår ifrån. Det värdebaserade ledarskapet ser på ledarmakt 
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som resultat av social symmetri, man utgår från likhet vad det gäller ledares och anställdas 
meningsskapande, status och förmåga att tolka omvärlden till skillnad från den klassiska 
tolkningen som är asymmetrisk alltså betoning på olikhet inom dessa områden. I det 
värdebaserade ledarskapet finns en strävan efter att få med helheter och detaljer, utveckling och 
belöning i kombination av kontroll. Studier visar (Kirkhaug, 2015) att ledare som använder 
värden har större påverkan på anställdas motivation och prestation. En förutsättning för 
värdebaserad ledning är att utrymme finns vid sidan av andra styrsystem. 

Kommunikation 

Kommunikation beskrivs enligt Larsson (2014) som processen för människors kontakt med 
varandra. Den första traditionen inom forskningsområdet betraktade kommunikation som något 
linjärt och bygger på uppfattningen att det handlar om förmedling av signaler mellan sändare 
och mottagare i form av attityder, budskap och känslor. Den andra och senare utvecklade teorin 
ser kommunikation som interaktion med mer eller mindre gemensam aktivitet mellan de som 
ingår (Larsson, 2014). Kontakten ses här som något cirkulärt eller spiralformat och det är 
deltagarna som gemensamt både skapar och delar information med syfte att uppnå gemensam 
förståelse. 
 
 

 

 
 
 
 

 
Bild 1: Relationsmodellen (Rogers & Kincaid (1981) 
 
Enligt Larsson (2014) har organisationer samma behov av kommunikation som individer. 
Kommunikation pågår överallt i en organisation och för att organisationen ska kunna dra nytta 
av den interna kommunikationen organiseras den i olika former, dels för att sprida information 
och förmedla målbilder men även för att utvärdera, bedöma och justera verksamheten för att 
möta marknadens behov eller ekonomiska incitament. En form av organiserad kommunikation 
är medarbetarsamtalet som bland annat används för dialog mellan chef och anställd. 
 
Som samtalsledare bör chef ha tillgång till flera abstraktionsnivåer i sitt tänkande och 
kommunikation för att optimera möjlighet till att anpassa samtalet till vad medarbetaren 
behöver samt att chef i kombination med detta har förståelse för vilken nivå medarbetaren 
befinner sig på dvs. om utveckling eller förändring önskas hos medarbetaren kräver det att chef 
behärskar möjligheten att hjälpa medarbetaren att se vem hen är istället för att tala om vem hen 
är (Engquist, 1990). Det krävs kunskaper, erfarenheter och känslighet för att leda samtal som 
syftar till förändring och utveckling.  
 
Enligt Engquist (1990) präglas kommunikationen och relationen mellan två personer av 
individernas värderingar ”den personliga uppfattningen om det abstrakta värdet av något” 
(s.122) Personliga referensramar kan delas in i tre grupper: kontroll, relation och utveckling, 
vilket visar skillnaden i orientering hos olika individer. Engquist gör en sammanställning med 
tankar om vilka perspektiv chefer i huvudsak utgår ifrån när de ser på tillvaron: produceraren, 
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administratören, entreprenören och integreraren. Enligt Engquist (1990) blir syntesen av 
referensramarna perspektiv på tillvaron tre likformiga grupper av referensramar: 
 

1. Känsla, relation, integration 
2. Effektivitet, utveckling, produktivitet, entreprenörskap 
3. Logik/rationalitet, kontroll, administration 

 
Grupperingarna förklarar hur olika individer värderar tillvaron och därför även agerar olika. 
Enligt Engquist (1990) bestäms möjligheten för att kommunicera effektivt av förmågan att röra 
sig över flera nivåer, de samtalande kan då definiera sin relation samt tydliggöra sina 
värderingar, vilket ger förutsättning för att kunna tala om konkreta frågor samt skönja mönster 
av isolerade händelser. Vidare menar Engquist (1990) att om samtalet förs enbart på konkret 
sak nivå blir kvaliteten lägre.  
 
En förutsättning för god kvalité i samtalet är enligt Engquist (1990) att relationen är definierad 
vilket ökar tryggheten och känsla av kontroll. När dessa saknas förs samtalet utifrån sakfrågor 
för att försöka definiera relationen vilket är meningslöst då det görs på en högre 
abstraktionsnivå. Engquist (1990) kom framtill att den förutsättningslösa, öppna dialogen där 
deltagarna kommer överens om innehåll och villkor i utvecklingssamtalet är att föredra framför 
en färdig mall som skickas ut i förväg. Mallarna uppfattas som ett hinder för att två människor 
ska komma till mötes. 

Kompetensutveckling och vuxnas lärande 

Ellström (1996) menar att begreppet livslångt lärande avspeglar ett paradigmskifte. Skiftet 
beskrivs som en glidning från vuxenutbildning till vuxenlärande och uppluckring av gränsen 
mellan utbildning och arbetsliv vilket kan ses som ett erkännande av informellt lärande utanför 
formella utbildningsinstitutioner. 1990-talets resonemang innehöll tankar om lärande som ger 
förutsättningar att stärka både individ och gemenskap. Inte enbart ett lärande för att tillägna 
specifika yrkeskunskaper utan även personlighetsutveckling och tillägnande av “mjuka värden” 
såsom förmåga att lära nytt, helhetssyn, kreativitet, självförtroende, kommunikations- och 
samarbetsförmåga. 
 
Skälen som anges av Ellström, till lärandets ökade betydelse, är flera; verksamhetens ökande 
komplexitet, decentralisering och spridning av beslutsfattande dvs. ökat självstyre istället för 
att följa instruktion. Arbetsmiljö är ett annat, en miljö som stimulerar kompetensutveckling och 
fortsatt lärande har grundläggande betydelse för hälsa och välbefinnande. I det fortsatta 
resonemanget (Ellström, 1996) finns även demokratipolitiska reflektioner där det menas att 
individens personliga utveckling och lärande i arbetet ökar benägenheten att engagera sig 
politiskt, ideellt och i vuxenutbildningen. 
 
När det gäller utbildning och verksamhetsforskning presenterade bröderna Dreyfus (1986) en 
femstegsmodell över hur personer skaffar sig tekniker och förmågor genom formell instruktion 
och övning. De fem stegen av socialisation i yrket är: 
 

1. novis – individen förhåller sig till teori och regler, dvs. kontextfri kunskap.     
2. avancerad nybörjare – individen behöver fortfarande hålla sig till “regelboken” men får 

mer och mer känsla för kontexten.     
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3. kompetent - individen har utvecklat förmågan att särskilja, sortera och prioritera i sitt 
uppdrag. Resonerar rationellt och en ökad trygghet i yrket möjliggör fortsatt lärande och 
att “tänja på gränser”. 

4.  skicklig (artisteri) - individen identifierar mönster dvs. kan ställas inför en ny situation 
och handlar intuitivt, har ett professionellt “know-how” och behöver inte längre 
“regelboken”. Individen har en holistisk syn snarare än regelstyrt.    

5. experten – individen har intuition och integrerad “tyst” kunskap. Individen märker vad 
som fattas i helheten och litar på sig själv och tar också det ansvar som tillkommer en 
expert. 

 
Molander (1996) menar att levande kunskap är att ha svar på vissa frågor och kunna verkställa 
vissa uppgifter. Det kan också uttryckas som kunskap i handling vilket förklaras som förmågan 
att ge en annan person ett svar på hennes ställda fråga som möjliggör för henne att lösa en 
uppgift. Vidare framhålls att kunskapens aktiva och levande sidor är förbundna med frågor, 
svar, uppdrag och verkställandet av uppgifter och detta innebär ansvar. Individen måste stå för 
sin kunskap och för den man är, både inför sig själv och för andra. Kunskap i handling innebär 
ansvar för sin okunnighet och osäkerhet. Den individen som andra har förtroende för, tar ansvar 
både för sin kunskap och för sin okunskap (Molander, 1996).  
 
Ellströms anser att (1996) lärandet är kopplat till individens handlingsutrymme. Att individens 
möjlighet att praktiskt få pröva olika alternativ, experimentera, har relevans för det 
kvalificerade lärandet. Han menar att den faktiska lärandepotentialen i uppdraget utgörs av 
komplexiteten i uppdraget och frihetsgraden individen har i utförandet. Individens 
förutsättningar för lärande spelar in alltså hens fallenhet att omsätta kunskap till konkret 
handling. Empiriskt baserade studier visar att mänskligt agerande är oftast slentrianmässigt, 
avhängigt sin miljö och intuitivt (Ellström, 1996). 
 

Metod 
 
I detta stycke beskrivs vald metod och ansats, tillvägagångsättet i urvalsprocessen samt 
grunderna för studiens genomförande, bearbetning och analys. 

Kvalitativ metod  

Kvalitativa studier används inom alla humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnesområden 
och baseras på bland annat pedagogik, medan det inom de naturvetenskapliga områdena oftast 
tillämpas ett kvantitativt förhållningssätt (Bjereld m.fl., 2009). I motsats till att kvantifiera 
objektiva data söker den kvalitativa forskningsmetoden en förståelse med utgångspunkt från 
studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2017). Genom att använda text eller bilder 
som datamaterial och med ett tolkande tillvägagångssätt söker forskare med en kvalitativ ansats 
innebörder eller mönster. Insamling av data kan ske genom till exempel metoder såsom 
fältstudier, deltagande observation eller olika former av intervjuer. Kritik riktad mot den 
kvalitativa forskningsansatsen handlar ofta om risken för en alltför stor subjektivitet (Bjereld 
m.fl., 2009), men inom det kvalitativa området anses den korrekt använt innebära en tillgång. 
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Fenomenologi 

Med fenomenologi som ansats söker forskaren kunskap genom subjektivitet, beskrivning, 
tolkning och medverkan (Denscombe 2016). Genom att studera människors uppfattningar, 
åsikter, attityder, övertygelser och känslor runt ett fenomen kan forskaren dra slutsatser 
angående “tingen i sig - så som de upplevs direkt av människor” (Denscombe, 2016, s.144). 
Vidare lyfter Denscombe (2016) olika fördelar och nackdelar runt en fenomenologisk ansats. 
Till fördelarna hör möjligheterna att på ett tillförlitligt och humanistiskt sätt, med respekt för 
människor, kunna studera samt redogöra för komplexa fenomen. Nackdelar med metoden är att 
betoningen ligger på subjektivitet, tolkning samt beskrivning vilket anses sakna tillräcklig 
vetenskaplig objektivitet. Metoden innebär att resultatet blir föga generaliserbart, vilket 
fenomenologin heller inte är intresserad av. Det är viktigt att forskare som använder en 
fenomenologisk ansats medvetandegör sin förförståelse och sina antaganden, för att placera 
dessa inom parantes (Denscombe, 2016).  

Interpretativ fenomenologisk analys (IPA)  

Inom fenomenologin har det vuxit fram en mer hermeneutisk inriktad ansats ”interpretative 
phenomenological analysis” (IPA) svensk översättning interpretativ fenomenologisk analys 
eller tolkande fenomenologisk analys. Sett som forskningsmetod innehåller hermeneutik 
tolkning som centralt begrepp, vilket IPA kombinerar med fenomenologins filosofiskt grundade 
teori och väver samman med symbolisk interaktionism, vars forskningsinriktning anser att 
informanternas erfarenheter skapas i interaktion med andra människor. IPA är en kvalitativ 
forskningsmetod med idiografisk inriktning, som “innebär att forskare vill få insikter om vilka 
upplevelser enskilda personer i givna sammanhang har om ett visst fenomen” (Fejes & 
Thornberg, 2015, s.148). Metoden lämpar sig väl när forskaren vill nå insikt eller fördjupad 
kunskap om hur individer upplever specifika situationer i livet och är särskilt användbar när 
forskaren vill studera komplexa händelseförlopp eller processer i människors liv (Fejes & 
Thornberg, 2015). Vidare lyfter Fejes och Thornberg att det kan vara lämpligt att bestämma sig 
för IPA innan man börjar med intervjuerna. Detta för att säkerställa att intervjuerna får ett djup 
som är nödvändigt vid användning av metoden. Det är även viktigt att gruppen av informanter 
är homogen, vilket innebär att personerna förväntas ha vissa gemensamma erfarenheter. I den 
här studien betyder det att alla deltagarna har erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar 
och ansvar för att genomföra medarbetarsamtal.  
 
Första steget i IPA är ”Forskarens första möte med texten” (Fejes & Thornberg 2015, s.153) 
vilket innebär att forskaren bekantar sig med materialet och noggrant läser igenom 
transkriptioner från varje enskild intervju. Redan här tillåts noteringar om olika beskrivningar, 
språkliga och begreppsliga uttryck. Dessa noteringar fungerar som klargörande kommentarer i 
forskarens första möte med texten.  
 
I steg två fortsätter forskaren att jobba med texten och genom att identifiera och fånga 
väsentligheter framträder olika teman ur materialet. Här kan materialet förefalla spretigt och 
osammanhängande.  
 
Under steg tre sorterar forskaren de olika framkomna temana utifrån likheter och skillnader och 
skapar kluster inom 4-5 olika områden (Frejes & Thornberg, 2015).  
Här kan teman behöva flyttas och provas inom olika kluster för att se vad de kan knyta an till 
eller om forskaren behöver göra om analysen eller om temat måste kasseras. 
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I steg fyra framställs en tabell över de olika klustren där citat illustrerar varje kluster. Här kan 
eventuellt vissa teman från steg två uteslutas om de inte anses fånga något av kvalité. Det är 
viktigt att tabellen reflekterar textens innehåll och inte återspeglar forskarens eventuella 
förväntningar (Frejes & Thornberg, 2015). Exempel på tabell se Bilaga 3. 

Kvalitativa intervjuer 

För att nå ett djup i förståelse av fenomenet, valdes i studien kvalitativa intervjuer framför en 
kvantitativ ansats. Vilket ger möjligheten att ”erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale, 1997, s.13). Intervjuerna 
är semistrukturerade med utgångspunkt i intervjuguiden (se Bilaga 2). Detta innebär att temat i 
huvudsak är klart, men det följs inte något detaljerat schema utan svaren kan följas upp vilket 
gör att informanten uppmuntras till att fördjupa, reflektera och utveckla sina svar (Repstad, 
2007). En kvalitativ intervju ställer krav på forskaren att kunna vara lyhörd och flexibel, vilket 
enligt Denscombe (2016) skapar möjlighet för informanten att utveckla de områden som hen 
tycker är av vikt. Intervjumallen ligger som grund men målet är att situationen ska få en prägel 
av ett naturligt samtal (Repstad, 2007). Vilket gör att intervjuaren är relativt flexibel kring 
intervjuguiden vad gäller frågornas ordningsföljd samt informantens möjlighet att utveckla sitt 
resonemang.  

Urval 

Åtta stycken intervjuer har genomförts. Varje intervju har utförts enskilt och fem utav dem på 
respondenternas arbetsplatser, resterande tre på platser valda av respondenterna. Erfarenheten 
av chefsuppdrag ligger mellan 8 månader till 30 år vilket ger ett meridianvärde på 16 år. En 
chef har avslutat sitt chefsuppdrag. Arbetsplatserna representerar kommunalförbund, 
kommunal verksamhet, regional-, statlig- samt privat sektor. Respondenterna arbetar i tre olika 
kommuner. Två av cheferna har haft chefsposition för minst två av ovan nämnda huvudmän. 
En chef har högsta chefsposition inom sin organisation, övriga är s.k. linjechefer dvs. 
arbetsledare närmast produktion. 
Vår tanke från början var att enbart intervjua en chef från varje arbetsplats men en av de 
tillfrågade cheferna erbjöd oss att intervjua ytterligare en chef (kollega) ”när vi ändå åkte så 
långt” vilket man kan kalla ”snöbollseffekt”. Detta benämns som snöbollsurval (Bryman, 2011) 
vilket innebär att en kontakt som tas av forskaren resulterar i att den eller de tillfrågade 
respondenterna i sin tur rekryterar ytterligare och relevanta respondenter.  I övrigt har 
respondenterna ingen kännedom om varandra. 
Antalet medarbetare per chef varierar mellan 3 till 52 stycken. Urvalet gjordes utifrån spridning 
i erfarenhet, geografiskt och huvudmannaskap för att optimera bredd, djup och spridning i 
kunskap om det undersökta fenomenet. 
Ingen av respondenterna är tidigare chefer eller kollegor till oss. 
Tack vare välutvecklat kontaktnät och ett engagerande ämne gick rekrytering av respondenter 
väldigt smidigt då det visade sig att ett flertal personer lämpliga för studiens ämnesområde gav 
förslag på chefer att kontakta för intervju. Dessa chefer kontaktades mail-ledes och alla 
responderade positivt.  

Tillvägagångssätt 
 
För att inhämta inspiration och kunna författa lämpliga frågeställningar studerades tidigare 
relevant forskning. Med hjälp av de databaser biblioteket på Högskolan Väst tillhandahåller för 
studerande genomfördes sökningar efter tidigare publicerad forskning i de tre för pedagogik 
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hänvisade databaserna ERIC, PsycInfo och PsycArticles. Sökningen breddades till att även 
inkludera Google Scholar för att säkerställa en än större vidd i granskningen av tidigare 
publikationer. Sökningen har haft fokus runt vetenskapliga artiklar eller rapporter och uteslutit 
examensarbeten eller andra förekommande uppsatser. 

Av de åtta intervjuerna genomfördes tre individuellt och resterande fem gemensamt av oss båda. 
Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjun för att skapa så bra förutsättningar 
som möjligt. Målsättningen med intervjun var att i enlighet med Repstad (2007) skapa en 
situation med prägel av ett naturligt samtal, för att respondenterna öppet och avslappnat ska 
kunna reflektera runt fenomenet. 

Genomförandet av undersökningen har från författarnas sida präglats av nyfikenhet och 
förförståelsen kan vid intervjusituationerna bidragit till att respondenterna upplevt det bekvämt 
att dela med sig av sina uppfattningar runt fenomenet. Vid de intervjuer som vi båda deltagit i, 
har det mer känts som ett komplement till samtalet, än ett belastande moment. Det har även 
inneburit möjlighet att i direkt anslutning till intervjun kunna diskutera upplevelsen runt 
intervjun och genomföra eventuella justeringar i intervjuguiden vilket enligt Repstad (2007) är 
av vikt genom hela undersökningens. 

Bearbetning av datamaterial 

Intervjuerna transkriberades och deltagarna i studien blir därigenom samtidigt anonymiserade 
och fick initialt benämningarna R1-R8. Under studiens gång ändrades dessa till fiktiva namn 
för att göra resultatpresentationen mer levande för läsaren. Det var även till hjälpt under 
tolkningsprocessen av textmaterialet, för att medvetandegöra vår förförståelse och sätta den 
inom parentes vilket är ett steg för att säkerställa att det inte är forskarens eventuella 
förväntningar som synliggörs utan textens innehåll som reflekteras (Frejes & Thornberg, 2015). 
Transkriberingsarbetet bidrar till att lära känna materialet och möjliggör utrymme för tankar 
och reflektioner vilket gynnar efterföljande analys av materialet. 
 
Intervjuerna genomfördes under 2,5 vecka och resulterade i 7, 5 timmars inspelat material vilket 
innebar drygt 60 timmar för transkribering. Det insamlade datamaterialet omfattar cirka 200 
A4-sidor med teckenstorlek 12 och innehåller personliga reflektioner från samtliga 
respondenter. Datamaterialets storlek gällande både mängd och djup skapar goda 
förutsättningar för att kunna analyseras i enlighet med studiens metod för att besvara de 
frågeställningar som behandlas i studien.  

IPA i genomförandet av studien 

Insamlat datamaterial har analyserats i enlighet med Fejes och Thornbergs (2015) fyra steg 
som redovisades tidigare i metodavsnittet. Det har delvis skett som en isolerad process med 
syftet att de transkriberade texterna ska stå helt i fokus. Genom våra fiktiva karaktärer kunde 
vi hänge oss åt tolkningsprocessen av insamlat textmaterial. För läsbarheten konverterades 
citaten till skriftspråk, vilket innebär att behålla meningsbärande ord och rensa ut till exempel 
upprepningar och slangord. Förfaringssättet ökar även anonymiteten samtidigt som 
innebörden i citaten bevaras. 
 
1. Först genomfördes detta steg individuellt för att bekanta sig med materialet, följt av en 
gemensam granskning vilket gjorde det möjligt att i dialog kunna beskriva och utveckla 
upplevelser av texten. Friheten och tillåtandet av klargörande kommentarer resulterade i att 
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det gick snabbare att navigera i materialet och då texten fortfarande var intakt kunde de 
initiala kommentarerna prövas vid flera olika tillfällen för att se om de över tid upplevdes 
meningsbärande och deskriptiva.  
 
2. Under detta steg fortsätter arbetet med texten genom att identifiera och fånga väsentligheter 
för att synliggöra olika teman i materialet. För att inte riskera att begränsa materialet behölls 
alla tidigare kommentarer vilket resulterade i att texterna fortfarande var av stor dignitet. 
Materialet uppfattades under detta steg som väldigt spretigt och begreppsliga uttryck från 
texten visade på ett stort antal möjliga teman med alltifrån exklusivitet runt 
medarbetarsamtalet till en frustration över oengagerade medarbetare. Under detta steg började 
vi kliva in och ut ur texten för att på detaljnivå försöka förstå och identifiera teman, som 
därefter kunde undersökas i förhållande till texten som helhet. Fortfarande finns ett stort antal 
teman och här upplevs verkligen en fördel av att vara två vilket ger en möjlighet att kunna 
diskutera tolkningar och olika identifierade teman.  
 
3. I steg tre fortsätter arbetet med att sortera de framkomna temana utifrån likheter och 
skillnader. Här flyttas teman runt och provas inom olika kluster för att se vad de kan knyta an 
till, eller om analysen behöver göras om eller om temat måste kasseras. För att underlätta 
arbetet och göra texten mer fysisk är materialet nu utskrivet med tillhörande klargörande 
kommentarer på sidorna. Arbetet fortsätter med att citat som representerar innehållet i texten 
klipps ut och grupperas utifrån olika teman på ett stort bord. I detta skede används 
hermeneutisk tolkning, vi träffades och arbetade med texten, tog paus och fortsatte dagen 
efter. I den här delen av processen kunde citaten upplevas dubbelbottnade och prövades då 
under flera olika teman. Detta resulterade i att några av de tidigt uppkomna teman bytte namn 
och vissa andra behövde delades i två olika teman. Processen var långt mer tidskrävande än 
vad vi hade föreställt oss, vilket stundtals ledde till frustrationen som kunde härledas till 
omöjligheten att forcera fram vad citaten faktiskt representerade. När vi befriade oss från 
”tidigare forskning” och den kritiska delen av vår egen förståelse skapades förutsättningar för 
en annan och mer kreativ process. Våra respondenter levandegörs och citaten blir till 
sammanhängande enheter vilket med vidare tolkning bildar meningsbärande kluster. 
 
4. I detta steg sammanställs de teman som har identifierats och det framställs en tabell med 
kluster som samlar ingående teman. Här startar även processen att granska uppkomna teman 
för att säkerställa att de reflekterar textens innehåll och inte återspeglar eventuella 
förväntningar från forskaren. Upplevelsen är att tack vare en isolerad analysprocess har vi 
lyckats att återspegla texten och inte eventuellt egna förväntningar. Här fick vi även utesluta 
ett mindre tema som inte fångade något av direkt kvalité. Komplett tabell över kluster med 
ingående underteman (se Bilaga 4). 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet enligt Thurén (2010) betyder att mätningar som utförs är tillförlitliga. I en kvalitativ 
studie, i vårt fall utförs en semistrukturerad intervju där våra frågor ska få respondenten att 
synliggöra sin upplevelse av ett fenomen kan allt från vår egen förförståelse för fenomenet och 
respondentens dagsform påverka tillförlitligheten i svaren. Trygghet i själva intervjusituationen 
är av vikt (Lantz, 2007). För att åstadkomma så optimal intervjusituation som möjligt erbjöd vi 
främst lång framförhållning, respondenten valde helt dag, tid och plats, vi skickade därefter ut 
informationsbrevet samt en tredje kontakt vid påminnelse och kontroll av att möjligheten till 
intervju fortsatt kvarstod. Vid själva tillfället hade vi med fika, upprepade vårt syfte och önskan 
om att få spela in samt vad som senare skulle ske med materialet. I intervjuer framkommer 
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uttalanden som talar för att respondenter har talat ”rätt från hjärtat” huruvida svaren hade varit 
detsamma vid en ny intervju går inte att svara på. Reliabiliteten är även avhängig hur vi i vår 
tolkning har kunnat förhålla oss till materialet såväl som fenomenet. 
 
Validitet handlar om att vi verkligen undersöker det vi säger att vi ska undersöka (Thurén, 
2010). Initialt arbetade vi under ganska lång tid med intervjuguiden för att frågor och 
följdfrågor skulle hjälpa oss att hålla tråden under intervjun. Guiden reviderades av vår 
handledare och testades med hjälp av en intervju som inte ingår i studien. Som nybörjare vid 
intervjusituationen samt ovana att tolka och tematisera transkriberat material är vi mycket 
självkritiska när det gäller validiteten. Vi kan ha feltolkat eller övertolkat respondenternas 
uttalanden. Enligt Descombe (2016) ökar validiteten i intervjudata ju fler respondenter. De 
teman vi redovisar grundas på uttalanden som återfinns i var och en av de åtta intervjuerna. 
Studien är såpass liten att man inte kan tala om generaliserbarhet. Denscombe (2016) menar att 
kvalitativa forskare anser att överförbarhet är ett bättre begrepp än generaliserbarhet vid 
kvalitativ forskning. Frågan om generaliserbarhet i den här studien skulle kunna formuleras och 
behandlas som vilken grad skulle de framtagna teman kunna återfinnas i andra undersökningar?  
Enligt Denscombe (2016) anser kvalitativa forskare att läsare som rustas med adekvat 
information kan själva överväga överförbarheten i de funna teman till andra situationer.  

Forskningsetik 

Vår forskningsfråga och tänkta tillvägagångssätt har granskats och godkänts av handledare. 
Även om vår studie kan tyckas liten och harmlös ska den inte orsaka enskild person någon form 
av skada. Vi har utgått från de fyra forskningsetiska huvudprinciperna. De kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Denscombe, 
2016). Vilket vi säkerhetsställde genom följande hantering: 
Informationsbrev till deltagarna med information om studiens syfte, respondentens frivillighet 
i deltagandet och möjligheten att när som helst avbryta intervju eller deltagande. 
Informationsbrevet mailades ut i god tid före intervjun. I informationsbrevet behandlades även 
anonymitet och hantering av materialet. Informationen upprepades muntligt vid tillfället för 
intervjun. Materialet har genom transkriberingen anonymiserats och genom hela arbetet har vi 
haft i åtanke att inget presenterat material i undersökningen ska gå att härleda till specifik 
individ. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ forskning kritiseras främst för tolkningsprocessen, vilket innebär att forskningen 
riskerar att inte lyckas uppfatta, tolka och därefter förmedla de upplevelser som respondenterna 
avser (Bryman, 2011). Motivet till val av kvalitativ metod framför kvantitativ är sprunget ur 
viljan att undersöka fenomenet medarbetarsamtal utifrån respondenternas upplevelser och 
erfarenheter.  
 
Undersökningen är avgränsad till intervjuer med individer som innehar personalansvar. Genom 
genomgripande analys och tolkning av de åtta genomförda intervjuerna upplevs materialet 
tillräckligt mättat för att kunna besvara studiens frågor, de 200 A4-sidor med transkriberad text 
visar likheter till varandra som stöd för mättnadsuppfattningen. Det hade varit intressant att 
utöka studien med observationer, vilket hade gett möjligheten att samla in material runt 
fenomenet som inte enbart grundar sig på vad respondenterna säger att de tycker eller tänker 
(Denscombe, 2016). 
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Vid utformandet av intervjuguiden genomfördes en provintervju vilket gav möjligheter till 
justeringar innan den applicerades i studien. Semistrukturerade intervjuer ger tillåtelse för 
respondenterna att delvis ”tala” utanför intervjuguiden vilket kan upplevas som bekvämt och 
möjliggör deras egna beskrivningar av fenomenet jämfört med att bara besvara frågor. 
Denscombe (2016) lyfter att vinsten med semistrukturerade intervjuer är att respondenterna får 
möjlighet att utveckla sina idéer och diskutera utförligt. Målsättningen har varit att intervjuerna 
ska likna ett samtal vilket har inneburit ett aktivt lyssnande och flexibilitet inför intervjuguidens 
förhållande till det pågående samtalet. 
 
Deltagarnas erfarenhet av chefsuppdraget har ett meridianvärde på 16 år, två av deltagarna har 
några års erfarenhet, resterande har varit aktiva med personalansvar mellan 10-30 år vilket ger 
en bra erfarenhetsmässig grund till studien samt möjlighet till reflektion runt utveckling eller 
eventuella skiftningar. Inte bara av fenomenet generellt utan även runt deras egna upplevelser 
och eventuella förändringar. 
 
Förförståelsen hos oss som författare till uppsatsen kan givetvis ha påverkat studien, men detta 
har funnits med som en aspekt under genomförandet och tagits i beaktning. Utgångspunkten 
innan studien har präglats av ett kritiskt förhållningssätt gentemot fenomenet, vilket delvis även 
har bekräftats genom tidigare litteratur. Vår kritik har dels handlat om arbetsinsatsen runt 
samtalet som tar tid och resurser från ordinarie verksamhet, dels ett ifrågasättande av resultat 
från samtalet. Tidigare litteratur inom området, som till viss del har bekräftat vår kritiska 
hållning till fenomenet, har genererat en nyfikenhet som resulterat i att vi verkligen vill 
undersöka och förstå fenomenet utifrån deltagarnas tankar, upplevelser och erfarenheter. 
Upplevelsen är att förförståelsen och vår nyfikenhet har inneburit mer fördelar än nackdelar. 
Då vi bägge har deltagit i medarbetarsamtal samt tidigare studerat organisationsteori inom 
pedagogik ökar våra möjligheter att kunna förstå vad respondenterna berättar och därigenom 
knyta an till deras upplevelser av fenomenet. Undersökningen hade kunnat genomföras med 
deltagare från endast en sektor av den samhälleliga kontexten, men vi anser att genom att öka 
bredden till både offentlig och privat sektor så blir helhetsbilden runt fenomenet större. 
 

Resultat 
 
Resultatet bygger på åtta stycken semistrukturerade intervjuer med chefer som reflekterande 
bidrar med sina erfarenheter, tankar och upplevelser om vad gäller kompetensområdet för 
medarbetarsamtal. De två chefer som citeras mest har längst erfarenhet och genomfört flest 
antal medarbetarsamtal. Den som citeras minst av cheferna är ej lönesättande och skiljer sig 
från övriga utifrån att hon inte genomför bedömning av sin personal på samma sätt som övriga 
deltagare. För att levandegöra resultatet väljer vi att gestalta varje chef genom att skapa en 
fingerad karaktär. Så istället för ”respondent 1, respondent 2 ” osv får ni här stifta bekantskap 
med dessa karaktärer samt de attribut vi upplever att de har lyft fram i samtalet runt 
medarbetarsamtal.  

Personpresentation 

Elisabeth – i det här sammanhanget relativt nyanställd chef inom offentlig 
verksamhet. Har drygt 20 medarbetare. Elisabeth drivs av att se alla på samma tåg och de 
dokumenterade och sammanställda medarbetarsamtalen kommer att resultera i ett eller två 
huvudsakliga teman vilka Elisabeth jobbar med under kommande verksamhetsår. 
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Joakim – har en 10-årig chefsbana inom statlig verksamhet. Drygt 20 medarbetare men delat 
uppdrag när det gäller medarbetarsamtal. Joakim lyfter vikten av struktur och strävan efter 
dialog. Medarbetarsamtalet måste ingå i en arbetsmässig röd tråd för att vara ett effektivt 
styrverktyg och ett tydligt instrument för medarbetaren. 
 
Pernilla – har några års chefserfarenhet från offentlig verksamhet med knappt 40 medarbetare. 
Pernilla håller fram det omvårdande förhållningssättet i ledarskapet och hennes främsta fokus 
är att stå för och förmedla mjuka värden. En av hennes målsättningar med medarbetarsamtalet 
är att hjälpa och att se individen. 
 
Kerstin – chef i 10 år inom regional verksamhet. Knappt 25 medarbetare. Kerstin eftersträvar 
ett konfliktfritt ledarskap och tror egentligen inte att medarbetarsamtalet kan förändra något 
egentligen. Hon vill att medarbetarsamtalet ska vara en bra stund och ett upplyftande samtal för 
sin personal. 
 
Göran – chef för en interkommunal verksamhet. Har en 20 årig erfarenhet av chefsuppdrag. 
Görans från början kritiska inställning till medarbetarsamtalet har genom erfarenhet ändrats och 
idag ser Göran medarbetarsamtalet som ett viktigt inslag i arbetsåret. Han säger att tillit och 
förtroende bildar bas för det goda ledarskapet och medarbetarsamtalet hålls på en personlig nivå 
för att generera ömsesidig tillit. 
 
Mary – Drygt 15 år i chefsposition i statlig verksamhet. Drygt 50 medarbetare. Mary har pga. 
det stora antalet medarbetare svårt att se möjlighet till kontakt och relation med var och en. Hon 
funderar runt verksamhetsgrupper och ser en strategisk nytta med gruppmedarbetarsamtal. 
Mary tycker inte att det behöver innebära att det individuella samtalet försvinner men att de då 
skulle ske på medarbetarens egna villkor. Mary håller det funktionella samtalet mellan 
yrkesrollerna högt, dvs. respekt för varandras olika roller och kompetens. 
 
Karin – 30 år som chef inom samma verksamhet men med olika huvudmän. Knappt 40 
medarbetare. Karin har en ambivalent inställning till medarbetarsamtalet. Hon känner 
stor tillfredsställelse när hon ser medarbetarna utvecklas och växa i sina yrkesroller och 
medarbetarsamtalet är ett forum som bidrar till detta. Karin beskriver samtidigt en frustration 
över medarbetare som inte tar samtalet på allvar, som kommer oförberedd eller inte alls. Karin 
försöker situationsanpassa efter medarbetaren och känner sig emellanåt frustrerad över att inte 
“nå fram”. 
 
Linnea – chef i drygt 25 år inom privat verksamhet. 5 medarbetare. Linnea upplever 
medarbetarsamtalet som näst intill överflödigt när man har få medarbetare. Hon har en ständigt 
pågående dialog eftersom hon jobbar sida vid sida med sina medarbetare i den dagliga 
verksamheten. Linnea är inte lönesättande, väljer att delegera arbetsuppgifter som ökar 
medarbetarnas kontroll över sin arbetssituation. 
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Kluster 

Genom vår hermeneutiska arbetsmetod har tongivande teman vuxit fram. Dessa har i sin tur 
kunnat kategoriseras och till slut kunnat sammanföras i tre stycken övergripande kluster. Då vi 
har en fenomenologiskt inspirerad ansats med idiografisk inriktning har vi valt att presentera 
många citat för att låta dessa lyfta upp och belysa det som framkommit i studien. De tre klustren 
med tillhörande underteman presenteras och sammanfattas i en översiktstabell nedan. Direkt 
efter tabellen beskrivs varje kluster med tillhörande teman mer ingående i löpande text med 
relaterade citat. I slutet av varje kluster finns en kort sammanfattning.  

 

 

Kluster 1. Förutsättningar 

Då deltagande chefers verksamheter skiljer sig åt har de olika förutsättningar men det 
framträder tre stycken teman som samtliga chefer reflekterat runt. Dessa är tid, personalstyrka 
och kompetens. 

Tid 

Det går inte att bortse från det faktum att medarbetarsamtalet tar tid i anspråk. När deltagarna 
får reflektera över hur mycket tid samtalet tar blir det svårt att uppge någon exakt siffra. Initialt 
uppgavs en förhållandevis låg siffra angående tidsåtgång men när vi fördjupade oss i allt 
förarbete och efterarbete så uppskattar cheferna att de lägger ungefär 3 timmar per anställd. 
Detta inkluderar 1 timma till själva samtalet samt för- och efterarbete. Denna tid ligger inte som 
en specificerad arbetsinsats, utan cheferna upplever överlag att det förväntas av dem att lösa 
medarbetarsamtalen inom chefsuppdraget. Under samtalet kommenterar Karin detta med 
 

Nä men tid till det har man ju inte, men man får ju bara göra. (Karin) 
 
När vi talar med Mary om tid för medarbetarsamtalen utvecklar hon det Karin tidigare har sagt 
med 
 

Det fanns inte tid för det i min tjänst. Det var ju aldrig 40 timmars arbetsvecka, utan 
det var ju för fasen 50 – 60 timmars arbetsvecka. (Mary) 

 
Cheferna vill leva upp till förväntan av att kunna lösa samtalssituationen både utifrån tid och 
kvalité. Elisabeth belyser utifrån erfarenhet och reflektioner att kvalité i samtalet är avhängigt 

Förutsättningar

• Tid
• Personalstorlek
• Kompetens

Strategier

• Tydlighet
• Jämna ut 

maktförhållanden
• Tillit och 

förtroende

Ändamål

• Bedömning
• Exklusivitet
• Inventering och 

utvärdering
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chefens medvetenhet om att samtalet är energikrävande och ur ett rättviseperspektiv ska chefen 
kunna ge varje medarbetare samma förutsättningar för en verkningsfull dialog. 
 

I början tänkte jag köra två per dag för tidspressen och allt annat som också ska göras 
men man orkar inte det. Det tar ganska mycket energi att både lyssna och ge, liksom, 
så nu har jag i snitt två till tre i veckan. (Elisabeth) 

 
Mary uppfattas som uppgiven utifrån de organisatoriska förutsättningar som givits. Med en 
alltför stor personalgrupp innebär samtalet en såpass stor arbetsbelastning att hon inte kan hålla 
den kvalitén hon hade önskat. Hennes egen erfarenhet av att vara deltagare i medarbetarsamtal 
visar vilken syn chefer högre upp i organisation har gällande kvalité och förutsättningar för 
medarbetarsamtalet. Mary hamnar i en situation där hon måste nöja sig med en “tillräckligt bra” 
nivå. 
 

Men man hann ju inte förbereda sig särskilt mycket och jag har själv aldrig varit på 
ett medarbetarsamtal där jag har känt att den personen som jag har varit hos har 
förberett sig särskilt mycket. (Mary) 
 

Runt de perioder på året då medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs uppstår en högre 
arbetsbelastning på chefen som i flera fall går ut över hens fritid som ställs till förfogande för 
att samtalen ska kunna genomföras. Ordinarie arbetsuppgifter skall fortlöpande skötas och 
chefen förutsätts att planera och hitta lösningar för att frigöra tid till medarbetarsamtalen. Mary 
har redan kommenterat hur hon som chef förhåller sig till tidsåtgången. I samtalet med Joakim 
framställer han sin inställning till de utmaningar som finns i en tjänst med personalansvar. Han 
beskriver sin acceptans till de krav och utmaningar som finns på honom som chef. Joakim 
tydliggör att positionen innefattar informella krav som kan resultera i en anpassning av privatliv 
utifrån arbetsbelastningen under verksamhetsåret. 

Det betyder att jag som chef vet hur året ser ut, det betyder att jag har svårt att vara 
ledig någon längre tid i oktober, det betyder att vara ledig två veckor i slutet på mars... 
kan gå men då måste jag verkligen ha jobbat på och förberett, satt siffror, kronor och 
de nya lönerna till första april. (Joakim) 

 
Till skillnad från Joakim så beskriver Pernilla sin upplevelse av positionen som pressad och 
resonerar runt den ökade arbetsbelastningen som medarbetarsamtalen innebär. Pernilla 
förmedlar känslor av utsatthet och ensamhet då ytterligare krav tillkommer på en redan 
ansträngd position. Pernilla är ytterligare en chef som beskriver problematiken runt 
tidsaspekten och dess påverkan för att kunna nå önskad kvalitetsnivå. 
 

Jag tyckte inte att jag fick särskilt bra förutsättningar under den delen av året. Jag fick 
se till att lösa det ändå för verksamheten rullar ju på som vanligt, likaså kraven på mig 
som chef.  (Pernilla)  

 
Systemet för medarbetarsamtalen är uppbyggt och chefen ansvarar för att det upprätthålls. Trots 
en tydlighet i systemet förmedlas ingen riktig klarhet i var kravet kommer ifrån. En bestående 
känsla är att medarbetarsamtalets ”slängs ut” på chef att genomföra under parollen ”alla vill ha 
det”.  Den tid som medarbetarsamtalet tar i anspråk är att betrakta som nödvändigt och ibland 
ont. 

Personalstorlek 

Samtliga deltagare uppger att medarbetarsamtalet genomförs koncentrerat under 1-2 månader. 
Detta styrs delvis av samtalets förhållande till efterföljande lönesamtal och i vissa fall har 
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arbetsmarknadens parter bestämt när på året samtalet ska genomföras. Personalstyrkans storlek 
har betydelse för hur mycket tid chefen upplever ha till sitt förfogande till varje individ. I 
organisationer där chefen har ett större antal underställda medarbetare finns inte samma 
möjlighet till att träffa sin personal lika frekvent som vid färre antal underställda. Antal 
medarbetare under de chefer som intervjuats är mellan 5 till 52 stycken. Skillnaden är 
betydelsefull utifrån möjligheterna att skapa och bibehålla likvärdiga relationer till alla 
medarbetare. Linnea som är chef för en mindre arbetsgrupp ser medarbetarsamtalet som något 
överflödigt och ifrågasätter varför pålagan finns. 
 

På en arbetsplats där man är fyra, fem stycken som går ihop och behandlar detta hela 
dagarna blir medarbetarsamtalet nästan löjligt. (Linnea) 

 
Linnea får medhåll av Mary som från början har en personalstyrka på tre stycken medarbetare 
men där avdelningen växte till 52. Mary lyfter att storleken påverkar tidsåtgången samt 
förmågan att ha kraft till att genomföra goda samtal med varje medarbetare. Dessutom försvåras 
möjligheten till den dagliga dialogen med alla och envar. 
 

I början hade jag tre medarbetare och då var medarbetarsamtalen nästan överflödiga 
när jag och medarbetarna hade sådan nära och tät, daglig kontakt, då tog man ju allting 
efter hand.  När avdelningen var som störst hade jag 52 medarbetare. Det tog mig ett 
par månader att genomföra samtalen. Om det ska bli ett bra samtal klarar du inte mer 
än två per dag, det tar så mycket kraft och sen ska du ju dokumentera också. Jag var 
helt slut. (Mary) 

 
En till chef med stor personalgrupp är Pernilla som har ca 40 medarbetare. Hon lyfter fördelen 
med medarbetarsamtalet utifrån aspekten att lära känna varandra på ett mer personligt plan 
vilket hon upplever kan öka möjligheten till progression för medarbetaren samt förbättringar 
inom verksamheten 
 

När man har så många medarbetare blir det nästan enda gången man sitter ner med 
var och en. Under den timman ges möjligheten till att vara mera personlig och att det 
handlar mycket om, som det ska i medarbetarsamtalet, utveckling. (Pernilla) 

 
Gemensamt för alla chefer är strävan efter kvalité i samtalen och en ansvarskänsla för varje 
individ i sin personalgrupp oavsett antalet medarbetare. Varje enskild person ska få samma 
förutsättningar till ett bra samtal oavsett om det är direkt på morgonen eller det sista chefen gör 
under sin arbetsdag. Genomförandet av medarbetarsamtalen möjliggörs genom att chefen sätter 
undan andra verksamhetsanknutna uppdrag eller arbetar övertid under perioden för 
medarbetarsamtalen. Att vara chef innebär att offra sig och sin tid till förmån för sin personal 
och organisation vilket är ett stort ansvarstagande.  

Kompetenser 

Under intervjuerna bad vi cheferna att reflektera runt vilka kompetenser de anser sig använda 
när det handlar om medarbetarsamtalet. Vi frågade även om någon av dem har utbildats inom 
just kommunikation och samtalsmetodik. Erfarenheterna skiljer sig något åt mellan cheferna 
och flertalet lutar sig mot den kompetensutveckling och rutin de har fått genom många 
genomförda samtal. Då en personalgrupp består av många olika individer upplever cheferna en 
trygghet utifrån att ha genomfört medarbetarsamtal under en längre tid. En chef lyfter att de 
medarbetarsamtal som kan upplevas som jobbiga och utmanande gör att man kan utvecklas i 
sin chefsroll. Skulle det framkomma något under samtalet där chefen upplever att det från 
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arbetsgivarens sida behövs stödjande insatser, så uppger alla chefer i studien att det finns stöd 
inom organisationen t.ex. genom HR-avdelningen. 
 
Elisabeth som är relativt ny på sin chefsposition har en vision av vad hon vill uppnå med 
samtalet och insikt om att hon måste kunna förmedla detta till sin personal. Får hon inte med 
sig personalen på sin vision och önskan om förändring så vet hon inte vilken kompetens som 
skulle kunna väga upp, då hon inte kan genomföra förändringen själv. 
 

Kompetensen består av att jag vet vad medarbetarsamtalet ska leda till. Förändring, 
strävan åt samma håll, förståelse för vad vi ska göra och vad våra arbetsuppgifter är 
men får jag inte med mig medarbetarna, om jag inte har fått dom att förstå, så spelar 
det ingen roll hur mycket kompetens jag har. (Elisabeth) 

 
Karin har genom sin mångåriga erfarenhet av att vara i chefsposition haft möjlighet till 
återkommande egenreflektion runt medarbetarsamtalet vilket har inneburit möjligheter att 
justera delar av utförandet. Karin upplever att hon har fått bekräftelser på vad som fungerar bra 
runt samtalet samt vad som kan göras bättre till framtida samtal. Hon har byggt upp en 
erfarenhetsbank som hon känner sig trygg att luta sig mot. 
 

Jag faller tillbaka på min samlade erfarenhet. Mina reflektioner över vad som inte har 
fungerat, vad jag kan göra annorlunda, detta har lett till min utveckling “Learning by 
doing” kan man säga. (Karin) 

 
Även Göran ser sin erfarenhet som en uppbyggd trygghet vilken kommer över tid. Han lyfter 
även att just tryggheten, han har i sig själv i förhållande till samtalen, har givit större möjligheter 
till improvisation om det kommer upp oväntade saker under samtalet. Erfarenheten och 
tryggheten gör att han inte upplever någon stress även om samtalet inte följer på förhand tänkt 
väg eller kommer långt ifrån det mallen hänvisar till. 
 

Jag tror jag har blivit skickligare på att improvisera utifrån en manual så att säga. Det 
tror jag kommer med lite erfarenhet utifrån att man har genomfört några stycken 
medarbetarsamtal. Det gör att man är trygg i att det här samtalet får ta den här vägen, 
det är inte farligt, man behöver inte hela tiden lyfta upp på spåret eller till manualen. 
Utan att försöka lyssna aktivt och ge uppmärksamhet till samtalspartnern. (Göran) 

 
Joakim anser att runt själva samtalet så är det den sociala biten som blir den största 
kompetensen. Det ligger ett ansvar i att leda andra och en kompetent ledare är även en god 
lyssnare. Men även att man som chef måste ha en god självkännedom och är medveten om hur 
ledarskapet uppfattas av personalen. 
 

Det viktigaste, det är ju ens sociala kompetens, förmågan till dialog…att få igång ett 
bra samtal och att visa liksom professionalism till en viss empati. Det är liksom mina 
sociala färdigheter som måste komma till pass där och det handlar även mycket om 
att lära känna sig själv, för att om du inte känner dig själv så kan du inte leda andra 
och veta hur du uppfattas och så… (Joakim) 

 
Mary menar att kompetensen runt samtalet innefattar att synliggöra den andre parten. Över tid 
har hon arbetat upp en god människokännedom och vet när hon behöver lyssna in medarbetaren. 
Hon visar på en trygghet i att föra ett samtal och kunna utrycka sig på ett sätt som förstås av 
personalen.   
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Jag vet att jag har en bra förmåga att till insikt om människor och att jag kan föra ett 
samtal så att personen känner sig sedd. Jag tror att det var det jag använde mig av och 
att lyssna in. (Mary) 

 
Det är chefen som ser hela organisationens flöde och därmed får en övergripande bild av 
personalens sammanhang och arbetsinnehåll. Utifrån denna helhetsbild behöver chefen sedan 
individuellt med varje medarbetare framarbeta och förankra någon form av utvecklingsplan för 
framtiden. Utmaningen ligger delvis i att förmedla företagets vision och uppmuntra 
medarbetaren att aktivt delta i sin kompetensutveckling. Den sociala förmågan lyfts 
tillsammans med tryggheten som kommer ju mer erfarenhet man får av att genomföra 
medarbetarsamtal.  

Sammanfattande analys av klustret Förutsättningar 

Vad det gäller medarbetarsamtalet beskriver de intervjuade cheferna sitt ansvar för såväl 
struktur, planering, förarbete, genomförande, dokumentation och eventuellt annat efterarbete. 
De beskriver också en förväntan att medarbetarna bidrar aktivt till medarbetarsamtalet. 
Samtalen upplevs vara energikrävande för chefen vilket delvis handlar om att de ska 
genomföras parallellt med den dagliga och pågående verksamheten. Deltagande chefer i studien 
förmedlar en ansvarskänsla gentemot sin personal vilket gör att insatsen runt samtalet kräver 
både tid och en hel del energi. Chefen ska orka att hålla fokus och ha energi till varje individuellt 
samtal. 
 
En chef utan tid kan inte genomföra alla medarbetarsamtal med samma energi och kvalité utan 
någon form av offer - i den här studien väljer chef att offra sin (fri-)tid. Om det omtänksamma 
beteendet dvs. den relationsorienterade delen av ledarskapet hindras av tidsbrist riskerar 
samtalet att bli enbart “ytterligare en arbetsuppgift”. I den här studien lyfter chefer upp att de 
offrar sin egen tid och att de accepterar den periodiskt förhöjda arbetsbelastningen till förmån 
för samtal och dialog med sina medarbetare. 
Personalstorleken skiljer sig mellan cheferna vilket ger olika förutsättningar för samtalet. En 
personalgrupp om fem personer där chefen aktivt deltar i den dagliga verksamheten skiljer sig 
mot den situation som chef med 50 medarbetare har. Det som inte skiljer sig är chefens 
ansvarskänsla för varje medarbetare. 
 
Det framgår med stor tydlighet att Arbetsmiljöverkets rekommendation att medarbetarsamtalet 
ska vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet tas på stort allvar. Det är till och med så 
att två av cheferna har förutsatt att medarbetarsamtalet är en lagstadgad skyldighet.  
Medarbetarsamtalet beskrivs av cheferna som ett arbetsuppdrag vilket planeras noggrant och 
genomförs med hjälp av en mall. Trots detta tar några chefer upp situationer där 
medarbetarsamtalet har blivit något annat än vad syftet är.  
Någon formell riktad kompetens vad det gäller samtalsmetodik återfinns inte bland de 
tillfrågade cheferna. Däremot beskrivs en erfarenhetsbaserad kunskap som ger cheferna en 
trygghet i genomförandet av medarbetarsamtalet. 

Kluster 2. Strategier 

Medarbetarsamtalet upplevs hos de flesta chefer vara en nyttofull företeelse även om 
förhållningssättet skiljer sig åt mellan de medverkande i undersökningen. Resultatet utifrån tid 
och personalstorlek visar på utmaningar för cheferna runt medarbetarsamtalet. Så vilka 
strategier finns för att möta samtalets olika utmaningar? 
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Samtliga chefer i studien berättar om vad som är viktigt att tänka på och vad de kan göra för att 
samtalet ska ha en positiv verkan. 
Tre olika faktorer framträder; tydlighet, jämna ut maktförhållanden samt tillit och förtroende. 

Tydlighet 

Alla chefer har någon form av mall som förmedlas till medarbetare en tid innan avtalat möte. 
Mallen skapar en ram och specificerar innehåll och vad som ska behandlas under 
medarbetarsamtalet. En del chefer justerar mallen för att den ska bli tydlig för medarbetarna 
och mer användbar utifrån befintlig verksamhet. Göran ger en målande beskrivning vad han 
menar med en tydlig och funktionell mall. 
 

Vi fick en mall som skulle passa hela organisationen. Den kom i form av en 
telefonkatalog, det var sida upp och sida ner med frågor. Visserligen fick vi stryka de 
frågor som inte var adekvata för vår verksamhet eller för just den medarbetaren med 
det blev ändå oerhört akademiskt. Nu har vi tagit fram en mall själva. Jag är löjligt 
förtjust i allt som får plats på en A4 sida men den här mallen är i alla fall bara 3 sidor. 
(Göran) 

 
Cheferna skiljer sig lite åt när det gäller synen på mallen som verksamhetsanknutet verktyg, 
dess hanterbarhet, nytta och hur dem jobbar med mallen. Elisabeth väljer att kalla en omfattande 
mall för kompendiet och arbetar aktivt för att införliva den i verksamheten. 
 

Kompendiet har dem fått ut innan för att kunna svara på frågorna och jag har pratat 
om innehållet på ett APT så att alla ska förstå. (Elisabeth) 

 
Informationen som går ut till medarbetarna innan samtalet visar på den ram samtalet kommer 
att agera inom och på vilka förberedelser medarbetaren förväntas göra. Ett annat syfte är att 
medarbetarna ska känna trygghet inför samtalet och dess innehåll. I stort sätt beskriver alla 
chefer vikten av tydlighet och sammanhang samt att det ska vara en total avsaknad av 
obehagliga överraskningar från chefens sida under medarbetarsamtalet. Karin berättar för oss: 
 

Alltså det finns ju en röd tråd. För det tycker jag är viktigt att man ska veta som 
medarbetare, när jag går på ett medarbetarsamtal så kommer det ingen bomb. Det 
släpps ingen bomb där. (Karin) 

 
Att vara tydlig blir särskilt viktigt vid förmedling av svåra beslut eller situationer där chefen ser 
en utvecklingspotential och medarbetaren förväntas vara av annan uppfattning. Den kritik som 
chef i sitt uppdrag behöver förmedla konkretiseras och exemplifieras för att den obekväma 
informationen ska ses som tillförlitlig. Karin lyfter att det även är viktigt med tydlighet rent 
språkligt för att undvika misstolkningar och andra störningar. 
 

Vikten av att vara konkret och inte använda flummiga begrepp, vilket vi är duktiga på 
att göra, vill jag understryka. Ibland är det svårt men att faktiskt kunna ge exempel på 
saker som medarbetaren har gjort är nödvändigt och bidrar till medarbetarens 
motivation. Särskilt viktigt är det om saken handlar om något jag vill att medarbetaren 
ska utveckla. (Karin) 

 
Det görs en prestationsbedömning i medarbetarsamtalet som ligger till grund för kommande 
lönesamtal. Tanken är att mellan medarbetarsamtal och lönesamtal ska det finnas tid för 
medarbetaren att korrigera sin arbetsinsats och prestation utifrån chefens återkoppling och på 
så sätt kunna påverka sin lön. Utifrån detta lyfts nödvändigheten att tydligt beskriva och ge 
ordentliga skäl för bedömningen. Särskilt viktigt när det handlar om utvecklingsområden, för 



26 
 

att dessa påpekanden ska kunna motivera medarbetaren till framsteg. Cheferna i studien menar 
att tydlighet är en faktor för att samtalet ska bli ett professionellt och tryggt samtal. 

Jämna ut maktförhållandet 

De intervjuade cheferna är fullt medvetna om den existerande maktobalansen mellan chefens 
position och medarbetaren. Cheferna arbetar på olika sätt för att jämna ut eller försöka att sudda 
bort gränsen under medarbetarsamtalet. I strävan efter jämlikhet sägs dialogen vara ett verktyg. 
Pernilla och Joakim öppnar upp för dialog genom att be om återkoppling på sitt ledarskap. 
 

Att öppna upp för en dialog där medarbetaren kan berätta hur du ser på mitt ledarskap, 
hur du känner eller upplever det, just för att bygga förtroende och jämna ut nivåerna 
lite. (Pernilla) 

 
För att få till en bra dialog är det viktigt med det sociala som tonar ner makten. Jag 
har funderat över rollen chef, arbetsgivarrepresentant och den maktpositionen som det 
är när jag vill ha en dialog. Jag vill höra vad de tycker och tänker, de får ju alltid frågan 
utav mig, jag vill ju också ha feedback på mitt ledarskap så jag kan bli bättre. (Joakim)  

 
Det framkommer även tankar och erfarenheter kring hur medarbetaren eventuellt förhåller sig 
till maktobalansen. Cheferna är medvetna om att maktperspektivet existerar och några lyfter 
sina farhågor runt att medarbetare kanske inte tar upp något som chefen skulle uppfatta som 
otrevligt eller motsträvigt. Karin vill likt Pernilla och Joakim ha återkoppling men misstänker 
att maktobalansen påverkar och försöker att använda mindre värdeladdade ord 
 

Jag har slutat be om feedback eftersom medarbetarna är i beroendeställning, jag ber 
om tips istället. (Karin) 

 
Linnea utvecklar Karins tankar och hävdar att maktobalansen aldrig helt går att bortse ifrån, 
särskilt om det gäller feedback från medarbetaren som kan uppfattas negativt 
 

Jag tror inte att medarbetaren ger sig in i något känsligt, ifrågasättande eller något som 
kan uppfattas som tyket typ ”jag tycker att du är en skitstövel” när man sitter med 
någon som är chef till dig. Det tror jag de flesta människor har väldigt svårt för. 
(Linnea) 

 
Mary delar med sig av den erfarenhet hon har av att vara chef över sin verksamhet men också 
medarbetare till sin överordnade. Hon belyser svårigheten med medarbetarsamtalet ur ett 
maktperspektiv, där även chefen kan känna press runt att lyfta tankar som kanske kan uppfattas 
som negativa. 
 

Jag trodde inte på den nya organisationen men hade en ny chef och skulle vara ”snäll 
och lydig flicka” och stod inte på mig, det ångrar jag. (Mary) 

 
Cheferna har genom sin position möjlighet till tolkningsföreträde och det ingår i deras uppdrag 
att bedöma och prestationsutvärdera medarbetarna. Det verkar inte finnas någon gängse modell 
att jobba utifrån med syfte att sudda ut maktobalansen. Att försäkra sig om en ömsesidighet i 
det jämlika medarbetarsamtalet enligt svensk modell framstår som något varje chef får utarbeta 
på egen hand. Kerstin beskriver en variant på maktöverbryggning. 
 

En snygg dialog. Jag tänker aldrig att jag är förmer eller över eller så. Min känsla är 
att medarbetarna lämnar förtroende och har förtroende för mig. Den här jämlikheten 
gör att det blir bra. (Kerstin) 
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Det framstår som ett faktum att maktobalansen inte helt och hållet går att utjämna, trots det 
anser cheferna i studien att man ska fortsätta försöka åstadkomma en balans. Under intervjuerna 
fick cheferna möjlighet till reflektion runt maktperspektivet och det framträder ingen generell 
modell att jobba utifrån utan förhållningssättet är individuellt men med vissa likheter. I 
efterhand synliggörs att vi under intervjuerna kunde ha fördjupat oss mer runt maktaspekten i 
medarbetarsamtalet då det finns en subjektiv aspekt på begreppet makt som kunde ha fått ett 
större utrymme i studien. 

Tillit och förtroende 

För de chefer som ingår i studien handlar medarbetarsamtalet om möjligheten att bygga relation, 
etablera förtroende och skapa tillit. Flera nämner “låsta dörrar, och att inte använda 
informationen mot personen” alltså en sekretess som uppmanar medarbetaren att ta upp kritik 
mot chef och organisation utan att riskera repressalier. Sekretessen ska även underlätta för 
medarbetaren att ta upp sin situation på arbetsplatsen och relationen till sina kollegor. För 
chefen är medarbetarsamtalet en möjlighet att möta medarbetaren utan den roll som han eller 
hon har i arbetsgruppen eller visar i sällskap av sina kollegor. Närheten som medarbetarsamtalet 
erbjuder beskrivs av Göran 
 

Utan medarbetarsamtalet hade utrymmet för de förtroliga samtalen mellan chef-
medarbetare inte funnits. Jag får en bättre känsla för medarbetarens situation, 
bryderier och sammanhang vilket jag aldrig hade fått vid kaffebordet där det sitter 
flera. Att samtalet är hemligstämplat gör att man kan vara öppen och ärlig. (Göran) 

 
Tillit och förtroende som grund skapar förutsättningar för deltagarna att kunna mötas med 
utrymme för kritik åt båda riktningarna. Kerstin menar att atmosfären är väsentlig samt vikten 
av att kunna, vilja och våga kommunicera. 
 

Jag ska kunna säga vad jag vill och tycker. Det ska även medarbetaren kunna, även 
om det är kritik. Det är viktigt att atmosfären, öppenheten och dialogen är sådan att 
man vågar det. (Kerstin) 

 
Cheferna vittnar om hur resultatet av medarbetarsamtalet är avhängigt förtroendekapitalet och 
hur bristande förtroende eller personlig kännedom inbjuder till “spel”, en insikt Mary har 
kommit framtill under sin chefskarriär med flera hundra genomförda medarbetarsamtal. 
 

När avdelningen är så stor är det inte nog med att det blir konstiga förväntningar, det 
blir tydligt hierarkiskt chef-medarbetare också. Det blir två personer som inte känner 
varandra egentligen och hur bra blir samtalet då? För att samtalet ska bli bra måste 
man bygga förtroende, om det inte finns går man in och spelar ett spel. Man kan tycka 
att samtalet har varit bra men så ser man att ”det höll inte” efteråt, man tyckte man 
kom lite på vägen men inser man att ”nej det har man inte” och det är mycket av en 
förtroendefråga, tror jag. Om medarbetaren kände likadant vet jag inte. (Mary) 

 
Karin intar en pragmatisk inställning och säger att 
 

Jag tror på hela registret. En del vågar säga, en del säger saker bara för att fjäska för 
chefen och en del vågar inte säga för dom tror att det ska vändas emot dom. (Karin) 

 
och Göran funderar över medarbetarsamtalets värde om det brister i ömsesidig respekt och 
hänsyn mellan parterna i medarbetarsamtalet. 
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Det är klart, har inte chef och medarbetare den tilliten eller det förtroendet för 
varandra, då vete 17 vad medarbetarsamtalet skulle ha för värde. (Göran) 

 
Kerstin har en mindre ifrågasättande inställning och kan se medarbetarsamtalet som en årlig 
arbetsmässig måluppfyllelse. 
 

Det är väl bra att stämma av någon gång om året även om det är svårt att uppnå så 
mycket. ”Hur är det och hur har det gått, kan vi på nåt sätt jobba vidare?” Det ger 
kanske inte jättemycket men bra att göra, ändå. (Kerstin) 

 
Byggandet av relation förefaller vara något som chefen anser sig ha huvudansvar för, så även 
nivån på relationen. Den ska vara tillfyllest vad det gäller så nära eller så pass distanserad som 
behövs. Hälften av cheferna vittnar om situationer där någon medarbetare av något skäl inte 
varit intresserad av att ingå i relation eller ha ett medarbetarsamtal trots chefens upprepade 
försök att lyssna in, ta emot kritik, visa tillit och en tydlig önskan om delade förtroenden.  

Sammanfattande analys av klustret Strategier: 

Samtliga chefer strävar efter att bjuda in till en gemenskap och har en önskan om ömsesidighet 
till sin personal vilket förväntas skapa möjlighet till feedback i båda riktningar. Cheferna arbetar 
aktivt för att skapa förtroende både för sin egen del men även för medarbetarsamtalet. Tillit och 
förtroende blir nyckelord i arbetet med personalen och ses som en grund för ett gott ledarskap. 
 
Alla chefer har någon form av mall som bildar ram för samtalet och bidrar till tydligheten i 
kommunikationen med medarbetarna. I den här studien tydliggörs det att chefer med längre 
erfarenhet i större utsträckning justerar mallen utifrån verksamheten och förefaller agera mer 
intuitiv. Det framkommer även kommunikativa dilemman och då särskilt när någon form av 
kritisk feedback ska överföras. Chefer vittnar om gedigna förberedelser där exempel på faktiska 
situationer behöver redovisas för att kritiken ska kunna tas emot av medarbetaren. En chef 
undvek helt att behandla saker där man stod alltför långt ifrån varandra. 

Kluster 3. Ändamål 

Vad som är den främsta avsikten med medarbetarsamtalet kan först tyckas självklart men ju 
djupare ner i vårt material vi kommer desto mer sammansatt och komplext framstår det. Det är 
inte helt glasklart när man vänder blicken bakåt heller. Den engelska benämningen har en 
tydligare inriktning mot ett mer värderande, bedömande samtal som behandlar medarbetarens 
prestationer. Den svenska modellen gör att cheferna har fler kriterier/komponenter att förhålla 
sig till och samtalet har förändrats över tid. Under 90-talet framträder nya tankemönster. 
Medarbetare och medarbetarskap införlivas som begrepp och blir verktyg för effektivisering 
och individualisering parallellt med tankegångar om kunskapsinhämtning för att bygga upp 
både individ och samhörighet. Kraven ökar på den anställde att ta ett större egenansvar men ett 
jämbördigt fokus på lärande och autonomi kopplat till hälsa och personlig utveckling figurerar 
också. I vår studie framkommer alla delar - prestationsbedömning, utveckling, dialog, 
arbetsmiljö, förhållningssätt, utvärdering och uppföljning. Vilken dignitet medarbetarsamtalet 
har framstår som avhängigt traditionen i organisationen samt inställningen hos enskild chef. 
Joakim strävar efter ett medarbetarsamtal som ingår i en “dialogisk röd tråd” över hela året. 
 

För att medarbetarsamtalet ska bli en framgångsfaktor kan det inte vara en isolerad ö. 
Det måste finnas en bra och upparbetad dialog sedan innan. Det behöver vara som en 
röd tråd ifrån medarbetarsamtalet till dialogen i vardagen där man stämmer av de 
utmaningar som kom fram i medarbetarsamtalet. Man kanske inte lyckas i alla 
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avseenden, jag har många medarbetare men jag försöker att jobba på det viset. 
(Joakim)   

 
Enligt Joakim är medarbetarsamtalet arbetsgivarens möjlighet att visa sin uppskattning för 
medarbetarens insatser i verksamheten men innehåller även inslag av värdering och omdömen. 

Bedömning 

Bedömning innebär någon form av skattning av arbetsprestation. En chef berättar att 
prestationsbedömningen av arbetsinsatsen utgör 70 % och utgår ifrån medarbetarens 
engagemang, drivkraft och attityd. De resterande 30 % relateras till inställning och förmåga till 
samverkan, dvs. att kriterier för arbetsinsatsen överträffar med god marginal en individs 
eventuellt bristande personliga egenskaper eller sociala förmåga. I bedömningsunderlaget är 
det önskvärt att arbetsgivarens förväntan på arbetsinsats är tydliggjord. En chef menar att 
kriterierna för lönesättning är gjorda av facket och arbetsgivaren, men att dessa är diffusa och 
kräver komplettering utifrån verksamhetschefens förväntan på medarbetarinsatser. 2 av 
cheferna ansåg att lönesättningen var okomplicerad, en av cheferna är inte lönesättande, en 
annan chef är såpass ny på nuvarande tjänst att lönesättningen görs i samverkan med tidigare 
chef. Mary säger utifrån sitt perspektiv 
 

All denna tid där 500 kr i lönehöjning är att se som en bra löneökning. Facken och 
arbetsgivaren är inte raka och ärliga utan medarbetarna går i tro och förhoppningen 
att de ska kunna förhandla sig till en högre lön, tusenlappar, när det i själva verket 
handlar om 50-lappar. Det är lurendrejeri utan dess like tycker jag. (Mary) 

 
Medarbetarsamtalet, ska vara fristående från lönesamtalet vilket inte alla chefer anser vara helt 
nödvändigt. Bedömningen av medarbetarens prestation ska kommuniceras av chef så att 
medarbetaren har möjlighet att justera sin insats eller attityd för att kunna påverka den 
kommande lönesättningen. Vid en bedömningskonflikt tydliggörs tolkningsföreträdet i 
medarbetarsamtalet. Joakim säger 
 

Jag har bildat mig en uppfattning och du kan ha en annan uppfattning men vi ska ju 
inte ha en diskussion om vad som är rätt eller fel för till syvende och sist är det jag 
som bestämmer. Är man inte nöjd med det så får man väl ta konsekvensen av det och 
söka ett annat sätt. (Joakim) 

 
Vad det gäller bedömningskonflikt vittnar hälften av cheferna att den vanligaste är medarbetare 
som tror sig om mer än vad hen faktiskt presterar eller bidrar med. Mary berättar utifrån sin 
erfarenhet: 
 

Men det är svårare med dom som måste, asså, jaa som tro sig om att vara mer än vad 
dom faktiskt är och som för fram saker som dom tycker att man ska bli jätteimponerad 
av men som jag egentligen tycker är ganska självklart. (Mary) 

 
Karin har liknande erfarenhet och beskriver ett aktivt förhållningssätt där hennes frågor 
indikerar vad hennes bedömning av medarbetarens arbetsinsats kan vara. 
 

På medarbetarsamtalet ställer jag frågan ”Är det detta du vill jobba med? Var är ditt 
engagemang?” Medarbetarsamtalet ska ju vara en återkoppling på vad personen gjort 
och presterat under året och vad personen kunde jobbat mer med och hur personen har 
hanterat situationer. Vi har dom som övervärderar sin insats, de pratar men gör inte 
mycket. (Karin) 
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Elisabeth som är ny på sin tjänst har redan upptäckt problemet och hanterat det innan 
medarbetarsamtalet. 
 

Jag tror att vissa medarbetare kommer att överskatta sig i medarbetarsamtalet, det 
gäller för mig att inte sänka dom på något vis men vara rak och tydlig att man behöver 
tänka på hur man framställer sig för andra och att låta andra ta lite plats i 
arbetsgruppen. Det blir en påminnelse om vad vi redan innan har berört. (Elisabeth) 

 
Alla lönesättande chefer berättar om en grundlig planering, strävan efter tydlighet och förmåga 
att respektfullt kommunicera ett kritiskt omdöme. Cheferna är intresserade av att lyfta sin 
personal och deras prestationer, att undvika att få medarbetare att “slå bakut”. Kerstin berättar 
om ett tillfälle då hon valde bort att ta det svåra samtalet om en medarbetares övervärdering av 
sig själv och sin insats. Differensen var alltför stor. 
 

Då använde jag mig av en mall där dom skulle lägga sig på en linje, det var flera men 
speciellt en som jag hade skattat rätt så lågt och han själv hade satt sig väldigt högt. 
Ja, jag fick hoppa över frågan för det blev så tokigt. Det gick bara inte att prata om 
det. (Kerstin) 

 
Cheferna utgår ifrån mallen, de har sina bedömningsunderlag men influeras av sina personliga 
värderingar och syn på hur verksamheten ska bedrivas. Vi kan se att Joakims ledarskap och 
förhållningssätt runt medarbetarsamtalet är mer influerat av den brittiska formuleringen 
(performance interview) och har en tydlig procentindelning vad det gäller förhållandet mellan 
arbetsprestation och arbetsmiljö. Underlaget hämtas muntligen från de aktuella samverkande 
parter. Detta låter sig inte göras i de övriga fallen pga. organisationsuppbyggnad och 
verksamhetens syfte.  

Exklusivitet 

En stor del i utförandet av medarbetarsamtalet handlar om det exklusiva, avskilda mötet mellan 
chef och medarbetare. Utan den möjligheten menar flera av cheferna att förutsättningarna till 
relationsuppbyggnad med varje individ i sin personalstyrka hade uteblivit. Medarbetarsamtalet 
blir den möjligheten då chef träffar sin medarbetare mer avklädd, utan den vanliga rollen som 
är påverkad av gruppen med kollegor. I samtalen berättar man om en önskan om ett djupare 
möte med sin medarbetare som medmänniska. Utan det strukturerade medarbetarsamtalet 
vittnar chefer om att kontakt och relationsuppbyggande åtgärder med vissa individer hade 
uteblivit, dels på grund av schema och skiftgång och dels för att man inte är helt kompatibla 
som personer, man hade helt enkelt valt att undvika varandra. En avsikt som kommuniceras i 
samtalen är medarbetarsamtalet som motvikt till att medarbetare anonymiseras. När chef 
behandlar frågor utifrån sin mall om hur arbetet utförs, hur medarbetaren ser på sin arbetsmiljö 
och kollegor, så görs medarbetaren till huvudperson i samtalet, cheferna menar att man inte 
pratar om sig själv utan samtalet handlar, i stort sett, enbart om medarbetaren enligt cheferna. 
De berättar att det läggs stor vikt på att få medarbetaren att känna sig som en unik individ, stolt 
och uppskattad när man går där ifrån. Mary och Kerstin beskriver det som  
 

Jag tror att det är ganska viktigt för medarbetaren att veta att den här timmen är bara 
min. Den är bara min. (Mary) 

 
Att det är medarbetarnas tid och att dom förhoppningsvis känner sig uppskattade och 
stolta när de går ifrån samtalet. (Kerstin) 
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Göran gör följande sammanfattning om medarbetarsamtalets innebörd: 
 

Att man får känna sig lite exklusiv en eller ett par gånger om året, det respektfulla och 
tillitsfulla samtalet inom ramen för arbetet där relationen mellan chef och medarbetare 
väver ut och blir livspusslet där allt hänger ihop, om än perifert. Arbete, hälsa, 
välbefinnande och kopplingen till familjelivet, att man känner att man själv står i fokus 
och att det inte enbart är arbetsledning kontra arbetsplikt i relationen till sin chef. 
(Göran)  

 
Cheferna lyfter att de gör vad de kan för att skapa goda förutsättningar för medarbetarsamtalet. 
Tidigare i resultatet framkommer det att omständigheterna inte alltid är optimala för cheferna 
men de vill ändå skapa något som känns exklusivt för medarbetaren. Karin lyfter att personalen 
inte alltid ser vilken möjlighet det finns när det gäller det exklusiva i medarbetarsamtalet. 
 

Det är medarbetarens chans att tala om vad man är bra på, att våga sätta ord på det. 
Man är jättedålig på att tala om att man är bra på olika saker. Detta är deras chans att 
göra det men tyvärr ser det ut som man inte förstår värdet av det, en del gör det men 
fler gör det inte, färre som tar vara på chansen än tvärtom. (Karin) 

 
Att skapa en känsla av exklusivitet hos sina medarbetare kan troligen öka möjligheten att 
medarbetarna, på ett individuellt plan, identifierar sig med verksamheten och att det stärker 
medarbetarnas känsla av samhörighet till organisationen och till sin chef. Cheferna står för den 
största delen av arbetet innan och efter samtalet, men lyfter att tiden under själva samtalet är 
helt tillägnad medarbetaren.  

Inventering & utvärdering 

En fråga som tidigt präglade vårt arbete med studien var hur allt arbete och all information runt 
medarbetarsamtalet utvärderas, återförs till medarbetarna och påverkar organisationen. 
Cheferna är tydliga med att intresset uppifrån i organisationen vad det gäller 
medarbetarsamtalets resultat är ljumt eller obefintligt. Däremot har chefen möjlighet att lyfta 
till sina överordnande om det uppdagas brister i arbetsmiljön. Vissa chefer väljer att göra någon 
form av sammanställning på gruppnivå. Elisabeth tänker att resultatet av medarbetarsamtalen 
kan generera teman för henne att arbeta vidare med i personalgruppen  
 

Jag kommer att sätta mig ner efteråt och se om jag hittar någon röd tråd, alltså om de 
har svarat samma på t.ex. ”Vad känner du inför förändringen?” om samtliga känner 
någon form av oro blir det ju ett tema för mig att jobba med under året. (Elisabeth) 

 
Inom Karins organisation väljer HR avdelningen ut två politiska mål som verksamheten ska 
eftersträva. Dessa har Karin valt att integrera i medarbetarsamtalen. Sammanställning och 
utvärdering av målen samt måluppfyllelsen återförs på en arbetsplatsträff. 
 

Sammanställning gentemot de två politiska mål som HR avdelningen valt ut går 
tillbaka till personalen på ett APT, hur vi uppfyller målen kommer i 
verksamhetsrapporten, jag rapporterar till facket att alla samtalen är genomförda innan 
ett visst datum. (Karin) 

 
På organisatorisk nivå efterfrågas inte resultaten av medarbetarsamtalen. Det krävs ingen 
utvärdering eller rapportering från chef som har genomfört dem, vilket inte är ett hinder för 
chefens upplevda nytta av samtalen. Göran ser inget ändamål med en sammanställning på 
organisationsnivå utan menar att det främsta syftet är som ett relationsbyggande verktyg. 
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Samtalet stannar mellan dig och mig, vi har en egen överenskommelse. Det är ju en 
individs möjligheter mot en annan individ. Vi ser på utvecklingspotentialer och 
nödvändiga behov och förändringar. Man skulle kunna anonymisera, jag kan inte 
riktigt se framför mig hur, göra någon form av sammanställning på kollektiva trender 
och tendenser men finns det en träffbild på något samstämt så får jag höra det. Jag kan 
inte ge något exempel på att det har hänt utan vi har medarbetarsamtalet som en 
relation i ett arbete mellan chef och underställd. (Göran) 

 
Vi som författare hade en förväntan på tydlighet vad det gäller funktion och avsikt med 
medarbetarsamtalet. Alla chefer i studien uttrycker ett behov av inventering och översikt av 
verksamheten och dess personal. Det finns en tydlig differens i hur medarbetarsamtalet 
sammanställs och används dessutom individuella skillnader i vad cheferna i studien har för 
ändamål med medarbetarsamtalet. 

Sammanfattande analys av klustret Ändamål: 

Som ansvarig över verksamheten så ser chefen sig själv som nyckelperson för att 
utvecklingsprocessen fortsätter och det ingår som regel i uppdraget från ledningen. 
Medarbetarsamtalet innehåller alltid någon form av verksamhetsanknuten bedömning även om 
närmaste chef inte är lönesättande. Cheferna lyfter att bedömningsunderlaget är tydliggjort för 
medarbetaren innan medarbetarsamtalet. Det hindrar inte att bedömningskonflikter kan uppstå. 
Den vanligaste orsaken sägs vara då medarbetare överskattar sin förmåga eller prestation. 
 
Alla chefer beskriver medarbetarsamtalet som något “exklusivt” i en positiv bemärkelse. 
Exklusiviteten står för avskildhet, den stängda dörren, sekretessen, inget av det som sägs 
kommer att hållas emot mig. Även det informella och personliga, byte av förtroende och det 
cheferna kallar för tillit i syfte att bygga relation till var och en av medarbetarna inryms i 
begreppet exklusiviteten. Det är medarbetarens samtal, medarbetaren som har chefens ögon och 
öron till förfogande, en helt egen stund med en chef som har frigjort tid, bara för just den 
medarbetaren. 
 
Alla chefer har medarbetarsamtalet som en form av inventering där en genomgång och 
värdering sker i samspel med medarbetaren. Informationen som samlas in behandlas 
konfidentiellt och används på olika vis. Ingen av cheferna säger att informationen efterfrågas 
på organisatorisk nivå. 
 
I de fall där tydliga negativa tendenser i verksamheten upptäcks och som kan innebära ett 
arbetsmiljöproblem ska chef upprätta en handlingsplan.  
En chef berättar att medarbetarsamtalen kan nämnas i arbetsgivarens verksamhetsberättelse och 
att information på att alla medarbetarsamtal är genomförda skickas till HR avdelning samt att 
ett dokument med endast datum för genomförda samtal skickas till berörd fackförening. 
En av cheferna använder sig av sin ledningsgrupp för att stämma av resultat av 
medarbetarsamtalen och jämföra med stämningen på avdelningen.  
 

Resultatdiskussion 
 
Studiens resultat är tidigare presenterat och analyserat. I det här avsnittet kommer resultatet att 
diskuteras utifrån tidigare forskning och forskningsfrågorna besvaras. Avsnittet avslutas med 
vad vi anser vara studiens kunskapsbidrag samt förslag till framtida forskning. 
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Kluster 1 - Förutsättningar 

Frågor om tid fanns med i vår intervjuguide, främst som “kom-igång” frågor i början av 
intervjun. Att tid som aspekt skulle få så stor plats i resultatet blev lite av en överraskning. Det 
kan tyda på att vi har klarat av att sätta den delen av vår förförståelse inom parentes och låtit 
materialet guida oss fram till resultatet. Tidigare forskning och studiens utgångspunkt arbetades 
fram innan intervjuguide utarbetades och intervjuerna genomfördes. Det är således vår 
förförståelse och nyfikenhet som har varit bidragande till dessa val.  

I intervjuerna framkommer chefernas strävan, trots emellanåt stora medarbetargrupper, att nå 
Engquist definition om det återkommande och ömsesidiga samtalet med syfte att utveckla både 
individ och verksamhet. Cheferna uttrycker en stor ansvarskänsla för den tids- och 
energikrävande arbetsuppgift som medarbetarsamtalen är och den här studien visar att vissa 
chefer offrar sin fritid. I Jacobsens (m.fl., 2001) forskning ges en möjlig förklaring till chefers 
uppoffring för att kunna genomföra medarbetarsamtalen. I forskningen lyfter man fram ett 
synsätt på arbetsliv som har kommit att genomsyra de senaste decennierna. Man framför det 
under begreppet ”Det goda livet” vilket sätts i förbindelse med att göra karriär och sätta mål 
inom yrkesverksamhet hellre än att ha livsmål utanför arbetet. Med ”Det goda livet” menas ett 
intressant arbete med utsikter för utveckling, där karriären har en väsentlig plats i ett bra liv och 
fritiden blir ett redskap för möjligheten att nå målen i arbetet. Forslund (2013) behandlar 
ledarens relationsorienterade och uppgiftorienterade beteenden. Den optimala ledaren får fram 
teamkänsla och engagemang dels genom visad omtänksamhet och respekt för medarbetare dels 
genom att ha struktur för genomförande av uppgifter. I situation där strukturen brister på grund 
av tidsbrist offrar chef sin egen tid av omtänksamhet om medarbetaren. Medarbetaren ska inte 
drabbas av att hens chef har en stor personalgrupp. Ju större personalgrupp desto viktigare blir 
medarbetarsamtalet enligt vår studie. För flera chefer som uppfattade deras personalgrupp som 
stor var det medarbetarsamtalet enda tillfället man kunde sitta ner och prata med de anställda. 
Utifrån stora personalgrupper och chefers tidspress är Jacobsen (m.fl., 2010) studie intressant 
då den föreslår gruppsamtal, visserligen inte utifrån variablerna tid och personalstorlek utan 
utifrån individens utsatthet i medarbetarsamtalet. Vidare föreslås en vetenskaplig prövning för 
att se hur gruppsamtal skulle fungera i praktiken (Jacobsen m.fl., 2010). Huruvida 
medarbetarsamtalet kan betraktas som förändringsverktyg i den situationen ifrågasätt av Mary-
Clare Race. Hon menar att rätt beteende ska berömmas och belönas för att få medarbetaren att 
prestera. Det räcker inte att berätta det för medarbetararen en gång per år om man vill 
åstadkomma en högpresterande arbetsplatskultur. 
 
Av flertalet chefer beskrivs en förväntan om att ha medarbetare som aktivt bidrar till 
medarbetarsamtalet. En förväntan som inte alltid infrias. Tuytens och Devos (2012) påpekar att 
medarbetarsamtalet enbart kan fungera som ett verktyg om de anställda tror på fördelarna med 
samtalet eller i vart fall acceptera samtalsformen. Jacobsens (m.fl., 2010) forskning, som 
refererades till tidigare när det gäller arbetslivets fastlåsning vid ”karriärsmål”, vilket tidigare 
var uteslutande förenat med chefsposition. Idag finns en mer generell förväntan på att även 
medarbetaren förhåller sig till en ”karriärsideologi” och låter arbetet ha en central plats i livet 
(Jacobsen m.fl., 2010). Den medarbetare som förhåller sig mer likt det traditionella lönearbetet, 
det vill säga har satt upp livsmål istället för karriärsmål och drar en bestämd gräns mellan arbete 
och det övriga livet, får besvärligt att leva upp till en del av den moderna chefens förväntningar. 
Vidare menar Jacobson (m.fl., 2010) att den normkrock som då kan uppstå i 
medarbetarsamtalet, där chef naturligt står för ”karriärsideologin” innebär att medarbetaren får 
svårt att kommunicera sina upplevelser om de går emot arbetsplatsen normer, exempelvis tacka 
nej till att arbeta övertid för att nå verksamhetsmål blir medarbetarens eventuella svårighet. 
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Under 1990-talet upptäcktes två stycken olika tolkningar av begreppet medarbetarskap 
(Kilhammar, 2011). Det som är gemensamt för de två olika inriktningarna är kraven på 
medarbetarens egenansvar och kravet på ett aktiv förhållningssätt (Tengblad, 2003). Vidare är 
avsaknaden av medarbetarens syn på medarbetarskapet och relationen mellan arbete och övriga 
livet sammalunda, gemensamt för de båda olika inriktningarna. Hällsten och Tengblad (2006) 
identifierar fem olika typer av medarbetarskap. De fem typerna kan ses som olika nivåer och 
beskriver i vilken grad medarbetarskapet är organisatoriskt utvecklat. Ju mer traditionellt 
medarbetarskapet är desto mindre befogenheter och ansvar har medarbetaren över sitt 
arbetsuppdrag vilket kan ha en påverkan på medarbetarens förhållningssätt och prestation i 
medarbetarsamtalet. 
 
I studien skall våra åtta chefer sammantaget genomföra 203 stycken medarbetarsamtal men vid 
en närmare uträkning visar det sig att hälften (4 stycken) genomför 155 stycken 
medarbetarsamtal. Detta kan då jämföras med den andra delens 48 fördelat på resterande fyra 
chefer. Vi överraskades av insikten att det inte finns någon reglering på hur många 
medarbetarsamtal en chef kan åläggas att genomföra. Enskilda chefer i studien hade 40 till 52 
stycken medarbetarsamtal och med en viss förvåning konstaterar vi att det enbart är en chef 
som har eller tar möjligheten att delegera vissa medarbetarsamtal till bistående chef. Detta är 
under de siffror som Forslund (2013) presenterar i sin forskning gällande delat ledarskap där 
det framkommer att 41 % av de 404 respondenterna formellt eller i praktiken delar sitt chefskap 
med en eller flera. 
 
Att föra ett samtal i syfte att den andre parten ska förändras eller utvecklas kräver enligt 
Engquist (1990) kunskap, erfarenhet och sensitivitet. Cheferna i studien har genom ett 
erfarenhetsbaserat lärande byggt upp en kunskap utifrån devisen ”learning by doing”. Bröderna 
Dreyfus (1986) visar i sin modell att det krävs erfarenhet och praktisk övning för utveckling av 
sin kompetens inom sitt yrke. Enligt deras femstegsmodell är man i begynnelsen av sitt uppdrag 
i behov av regler och struktur vilket kompenserar den nyanställdas bristande kunskap om det 
nya sammanhanget. Det är först när den anställda kan börja identifiera mönster och har skaffat 
sig ett professionellt ”know-how” som behov av regelboken inte längre finns. Det gör 
medarbetarsamtalet till ett svårt chefsuppdrag för den som är ny i positionen. Även om ny chef 
har utbildning i kommunikation och samtalsmetodik framkommer det i vår studie, att det krävs 
praktisk erfarenhet av att leda ett utvecklande samtal. Även Ellström (1996) styrker detta när 
han betonar individens möjlighet till att få pröva. Individens handlingsutrymme i uppdraget 
samt komplexiteten i uppgiften har betydelse för lärandet. Det som framkommer i vår studie är 
just chefernas frihet att experimentera med innehåll, förhållningssätt samt tidsåtgång för 
medarbetarsamtalet och att det ges uttryck för att hålla och leda ett samtal inte är att betrakta 
som något enkelt. De chefer som har genomfört medarbetarsamtal över lång tid beskriver både 
ökad trygghet och förmåga vilket kan förklaras med hjälp av femstegsmodellen (Dreyfus & 
Dreyfus, 1986). Modellen visar hur socialisering i yrket utvecklas från att den anställda är novis 
och beroende av regler, policydokument alltså teorier för att den nyanställda har ingen 
förankring i det nya sammanhanget och därför blir den nyanställdas kunskap kontextlös. Enligt 
modellen får medarbetaren mer och mer känsla för arbetsmiljön och kan så småningom 
applicera sin kunskap på arbetet. Medarbetaren utvecklar förmågan att särskilja samt prioritera, 
längre fram behöver medarbetaren inte längre regelboken då en mer holistisk syn har utvecklats. 
Sista steget har medarbetaren integrerad ”tyst kunskap” och förstår och ser vad som fattas i 
helheten. 
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Kluster 2 - Strategier 

Vi har tagit del av chefernas beskrivning av sina förberedelser, frigöring av tid från den dagliga 
verksamheten, sättandet av bedömningskriterier samt arbetet med att åstadkomma en 
funktionsduglig mall vid sidan av de upplevda utmaningar som hanteras i själva 
medarbetarsamtalet. Cheferna gör stora ansträngningar för att tydliggöra innehåll och ramar, en 
av cheferna väljer, till och med, att ha en genomgång av mallen vid en arbetsplatsträff innan 
medarbetarsamtalen. I medarbetarsamtalets natur finns både gränslöshet och ramlöshet. Frågor 
av karaktären ”finns det något i ditt privatliv som är bra för mig som chef att känna till” 
tillsammans med ”vad har du för karriärsmål, var ser du dig om 5 år” går att finna som förslag. 
Jacobsen (m.fl., 2010) kopplar medarbetarsamtal till begreppet den dolda läroplanen som 
refererar till studier utförda under 1960-talet där det framkom vilka krav elever har på sig, 
utöver goda ämneskunskaper, för att få bra betyg. Medarbetarsamtalet är kopplat till 
arbetsuppdraget och mallen som visar på specifika syften och ger struktur till samtalet kan enligt 
Jacobsen (m.fl., 2010) sägas vara den formella planen men det räcker inte med god 
yrkeskompetens utan det finns även förväntningar på egenskap och personlighetnivå, alltså hur 
medarbetaren bör vara och bete sig vilket tillhör den dolda läroplanen. Kraven kan vara helt 
relevanta men ska då tydligt kommuniceras såväl inom organisationen som till medarbetaren 
(Jacobsen m.fl., 2010). Eventuellt ser vi effekter på medarbetarsamtalet idag till följd av det 
paradigmskifte som äger rum under 1990-talet (Ellström, 1996). Det sker en uppluckring av 
gränsen mellan utbildning och arbetsliv vilket innebär ett medgivande för lärandet som sker 
utanför de formella utbildningsinstitutionerna. Ett lärande med syfte att stärka individ och 
gemenskap tar form. Lärandet handlade inte längre enbart om att förbättra sina kunskaper inom 
sitt yrkesområde utan även förmågan att lära nytt, kommunikativ skicklighet och 
samarbetsförmåga, man pratade om ”mjuka värden” såsom kreativitet, självförtroende och 
förmågan till att se helheter. Att lärandets betydelse ökade beror enligt Ellström (1996) på 
decentralisering och uppdelning av beslutsfattandet som innebar ökat självstyre för 
medarbetaren. Arbetet kom att innebära betydligt mer än att bara följa en instruktion. 
Kunskapen om arbetsmiljöns påverkan bidrar till lärandets ökade betydelse. En miljö som 
stimulerar fortsatt lärande har en väsentlig påverkan på individens hälsa och välbefinnande 
(Ellström, 1996). 
 
Att nå en kommunikativ tydlighet i medarbetarsamtalet är en stor utmaning. För chef/ 
samtalsledare är det en fördel om samtalet anpassas till vad medarbetaren behöver samtidigt ha 
förståelse för om medarbetaren önskar sig en förändring eller en utveckling. Detta kräver att 
chef kan vägleda medarbetaren till att se vem hen är och låta bli att tala om vem hen är. Den 
som ska leda samtal med avsikt att nå förändring och utveckling bör ha både kunskap, 
erfarenhet samt känslighet (Engquist, 1990). Jacobsen (m.fl., 2010) betonar i sin forskning hur 
viktig arbetsplatsens normer och värdefrågor är för medarbetaren och menar att 
medarbetarsamtalet är en arena där normer runt rollerna chef och medarbetare uppstår, ändras 
eller cementeras. 
 
Det framkommer inga reflektioner angående att mallen som fenomen kan vara ett hinder vid 
samtalet. Den ses om ett stöd och hjälp att skapa dialog och engagemang. Den behöver bara då 
och då revidereras. Detta motsätter sig Engquist (1990) som menar att mallen är ett hinder om 
medarbetarsamtalet har till syfte att främja förändring och utveckling. Medarbetarsamtalet ska 
vara ett ömsesidigt möte men mallen hindrar en gemensam överenskommelse med avseende på 
vilka villkor som ska råda och vad man ska komma överens om (Engquist, 1990). 
Trygghet och känsla av kontroll är förutsättningar för att ett samtal ska nå god kvalité. Om dessa 
villkor saknas kommer samtalet att föras på konkret saknivå vilket är en nivå som inte erbjuder 
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möjligheten att definiera relationen för att öka tryggheten. Att öppna för den förutsättningslösa 
och öppna dialogen där samtalsdeltagarna kommer överens om villkor och innehåll medverkar 
till att två människor kan mötas vilket mallen hindrar enligt Engquist (1990). 
 
Cheferna i studien är medvetna om att deras position kan påverka medarbetarens möjlighet att 
föra dialog på en jämlik nivå. Särskilt känsligt är det vid medarbetarens eventuella missnöje 
eller kritik med riktning till chef eller verksamhet. Utifrån de samtal vi har haft förmodar vi att 
cheferna kommer att fortsätta sin strävan efter att sudda ut maktgränserna i sin önskan om ett, 
för medarbetaren, friare dialogklimat. För att uppnå detta förmedlar cheferna att de kommer att 
fortsätta att göra det de gör idag och använda de samma verktygen, dvs. mallen, sin sociala 
kompetens och dialogformen. Enligt Lindgren (2001) är det dock en praktisk omöjlighet att 
jämna ut maktobalansen mellan chef - underställd då hierarkin visar sig i alla delar av samtalet 
utifrån ansvar och roll. Hierarkin visar sig genom vem som bjuder in till samtalet, hälsar 
välkommen, inleder och avslutar samtalet. Detta indikerar tydligt vem som har skyldighet att 
få tillstånd samtalet. Medarbetarsamtalet har en tydlig koppling till löne- och karriärmöjligheter 
vilket innebär att medarbetaren är styrd av chefens bedömning om den underställdas förmåga 
att bemöta nuvarande och eventuellt kommande utmaningar (Lindgren, 2001). Forskning visar 
att maktobalansen syns tydligt i de olika verbala strategier som används i medarbetarsamtalet 
(Lindgren, 2001). Den första strategi som används initialt i medarbetarsamtalet bygger på 
respekt och ömsesidighet och övergår så småningom till solidaritetsstrategi där chefen ger 
medarbetaren full fokus. Därefter refererar chef till den gemensamma historiken för att stärka 
gemenskapen. Vidare visar forskning på att under själva samtalet tydliggörs maktobalansen 
genom chefs rätt att ställa frågor och ge råd och medarbetarens skyldighet att svara och ta emot. 
Medarbetaren har fler avbrutna försök till yttrande eller inlägg i samtalet (Lindgren, 2001).  
 
Ledarskapets påverkan i medarbetarsamtalet går inte att nonchalera. Ett forskningsprojekt där 
man filmar vardagliga situationer i syfte att fånga hur ledarskapet används för att påverka 
medarbetare (Elvnäs & Robert Edgar, 2013). Forskarna menar att arbetsledare är ovetande om 
vad de faktiskt gör när de försöker påverka medarbetares arbetsinsats och har en uppfattning 
om att tolkningar och missuppfattningar är ofta förekommande mellan arbetsledare och 
medarbetare vilket påverkar utfall av möten och verksamheter. 
 
Chefernas ledord i studien är tillit och förtroende och ses som grunden för det goda ledarskapet. 
Därmed inte sagt att chef och ledare är samma sak. Enligt Forslund (2013) är chef den position 
som har ansvaret för ledningsarbetet i organisationen vilket innebär budget, planering, 
lönesättning, medarbetarsamtal etc. Ledarskap däremot behöver inte innefatta några formella 
uppdrag utan kan definieras som en persons avsiktliga bearbetning av andra med intentionen 
att nå ett mål. Det innebär att chef inte med automatik har ledarskapet utan det kan finnas 
medarbetare med större inflytande på arbetet än vad chefen har (Forslund, 2013). Enklare 
uttryckt kan man formulera det som att chefskap är position och ledarskap är relation vilket kan 
ge en förklaring till varför medarbetarsamtalet får ta såpass stor plats i chefens kalender. 
Medarbetarsamtalet är ett tillfälle att bygga en annan och närmare relation till medarbetaren än 
vad som erbjuds i det dagliga arbetet. En bättre relation till varje medarbetare främjar 
chefskapet (Forslund, 2013). Forskning visar att chefsarbetet är skiftande och splittrat, präglat 
av tidsbrist trots chefens ihållande och höga tempo. Effekten blir att chef hanterar framförallt 
sådant som har hänt istället för att ägna sig åt framtidsstrategier. I tillägg lyfts oftast den 
demokratiska ledarstilen fram som det ideala ledarskapet trots att det auktoritära 
beslutsfattandet stundom är att föredra. Fördelen med det auktoritära ledarskapet är att det 
sparar tid i, gengäld krävs det att ledaren får tillräcklig och korrekt information samt har 
medarbetarnas acceptans för att fatta enväldiga beslut. Även i coaching vilket är ledarskap med 
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anknytning till vägledning och anses vara en av framtidens ledarstilar, inryms begrepp som 
ordergivning och instruktioner (Forslund, 2013). Ledarstilen kopplas främst till idrotten och är 
utomordentlig auktoritär då satta mål ska förverkligas. Med andra ord så kan chefen spara tid 
genom att bygga en bättre relation till sina medarbetare och på så sätt stärka förtroendet vilket 
underlättar de snabba och emellanåt besvärliga besluten, som chef behöver ta, utan att tilliten i 
relationen går förlorad (Forslund, 2013). I försök att skapa en god atmosfär som ska gynna 
kontakt och relationskapande vittnar några av cheferna om medarbetarsamtal som har varit på 
väg att bli annan typ av samtal. Ett samtal under sekretess med en förtroendeskapande atmosfär 
där tonen är informell och chefen riktar all sin uppmärksamhet mot medarbetaren – att det kan 
locka fram oväntade reaktioner hos medarbetare är kanske inte något att förvånas över. Wolvén 
(2000) betonar att det anpassade ledarskapet aldrig får hemfalla åt ett terapeutiskt inriktat 
ledarskap vilket han menar kan ske om chef inte använder sin analytiska förmåga eller besitter 
ett helikopterperspektiv. 
 
Forslund (2013) föreslår att ledarskapet anpassas efter medarbetarens kapacitet, självkänsla och 
ambition. Utifrån dessa tre egenskaper kan ledaren bli endera undervisande, övertalande, 
deltagande eller delegerande utifrån medarbetares grad av mognad. I den här studien 
framkommer chefernas strävan efter att jämna ut maktobalansen för att optimera dialogen i 
medarbetarsamtalet. Det finns en tydlig strävan efter att stärka relation och att ha en god 
kännedom om sina medarbetare. Kirkhaug (2015) behandlar det värdebaserade ledarskapet där 
just den nära relationen mellan medarbetare och ledning anses vara närmare och mer tvingande 
än inom det traditionella synsättet. Det värdebaserade ledarskapet ser på makt som något 
symmetriskt det vill säga att man utgår från likhet. Utgångspunkten är att medarbetare likt chef 
har förmåga att tolka och förstå omvärlden (Kirkhaug, 2015). 
 
I tillit och förtroendeskapande insatser tar Molander (1996) upp kunskap i handling vilket han 
menar är förmågan att ge ett sådant svar på en fråga att uppgiften blir genomförbar av den 
personen som frågade efter hjälpen. Kunskapens aktiva eller praktiska sida är, enligt Molander 
kopplad till frågor, svar, uppdrag och utförande av uppgifter. Den individen som tar ansvar för 
sin kunskap, okunskap och osäkerhet får andras förtroende (Molander, 1996). 

Kluster 3 – Ändamål  

Det framkommer i studien att ett syfte med medarbetarsamtalen är att chef med hjälp av dialog 
och social kompetens initierar förändring och utveckling hos de anställda. Det ligger väl i linje 
med Forslunds (2013) definition av ledarskapet som “en process där en person utövar avsiktlig 
påverkan på andra människor i syfte att uppnå mål” (s.266). För att åstadkomma en positiv 
påverkan på medarbetaren behöver chef ha en god förståelse för vilken nivå medarbetaren 
befinner sig på. Detta förutsätter att chefen känner sina medarbetare och har en god kunskap 
om vad respektive individ antingen vill utveckla eller förändra. Chefen ska kunna se den 
eventuella skillnad mellan vad medarbetaren vill utveckla och det chefen själv vill förändra 
(Engquist, 1990). Chefens syn på vad medarbetaren behöver utveckla eller förändra har sin 
utgångspunkt i chefens bedömning av medarbetaren. Utöver bedömning av arbetsprestation ska 
även en värdering av medarbetarens sociala förmåga och personliga egenskaper göras. I flera 
fall innebär medarbetaruppdraget att hantera, bemöta och ge service åt tredje man, inte sällan 
på annan geografisk plats än den chefen har. Det här är ett hinder för bedömning när chef inte 
kan se hur medarbetaren arbetar i ”skarpt läge”, kanske än värre när det handlar om bedömning 
av ”mjuka värden”. Det är inte alltid möjligt att få tag i sekundära uppgifter. Det har gjorts 
kundundersökningar i enkätform men dessa är generella utsagor och kan inte fungera som 
bedömningsunderlag. Att chef undersöker enskild insats genom att fråga kollegor i brist på 
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annan informationskälla görs inte. Utifrån Komakis (1998) sju beteendekategorier som sorteras 
efter effekten de har på medarbetarens prestation kommer feedback på första plats. Den 
forskning som sedan kom att bygga på Komakis grundforskning framför att skillnaden på 
effektiva ledare och mindre effektiva ledare är graden av återkoppling till medarbetaren. Det 
betyder att den chef som i högre grad håller sig underrättad om medarbetares prestationer och 
kan återkoppla till medarbetaren har ett bättre resultat vad det gäller att bibehålla medarbetares 
goda beteende alternativt möjlighet att förändra något hos medarbetaren. Flera studier har enligt 
forskarna visat att specificerad, individuell och positiv feedback är det mest verkningsfulla 
verktyget när det gäller att bibehålla eller förändra ett beteende hos individ (Elvnäs & Robert 
Edgar, 2013). Således är återkoppling av det chef själv har sett medarbetaren prestera på plats 
nummer ett men att chef har ansträngt sig att samla information om arbetsprestation och 
uppförande finns på andra plats. Vad mer som framkommer är nödvändigheten att återkoppla 
till medarbetaren. Medarbetare som inte ser sambandet mellan ansträngning och resultat 
kommer att göra felaktiga konklusioner av sin egen prestation och arbetsinsats (Elvnäs & 
Robert Edgar, 2013). I vår studie är det flera chefer som nämner svårigheter med att hantera 
medarbetare som ”övervärderar” sig och sin arbetsprestation. Tolkning av det som forskning 
betonar pekar på nyttan av att finna informationskanaler för de arbetsplatser där chef är 
”frånvarande” och inte har möjlighet att själv iaktta medarbetares arbetsinsats i syfte att arbeta 
pedagogiskt med adekvat återkoppling för att åstadkomma en positiv förändring. 
 
Centrala kriterier för lönesättning kompletteras av lönesättande chefer med det som hen anser 
relevant utifrån sin avdelning och uppdrag. Enligt Engquist (1990) präglas relationen och 
kommunikationen mellan människor av individernas värderingsuppsättningar. Engquist kallar 
detta personliga referensramar. Referensramana delas in i tre grupper vilka är kontroll, relation 
eller utveckling. Dessa grupper visar särskillnaden i orientering hos olika individer. Engquist 
sammanställer dessa tre grupperingar tillsammans med de fyra vanligaste perspektiven chefer 
orienterar utifrån när de ser på tillvaron.  
 
Resultatet blir att grupp 1 orienterar sig utifrån känsla, relation och förening till en helhet. 
Grupp 2 innebär orientering utifrån effektivitet, utveckling, produktivitet och entreprenörskap, 
grupp 3 utifrån begreppen logik/rationalitet, kontroll och administration.  
 
Grupperingarna förklarar hur olika individer värderar tillvaron och varför beteenden skiljer sig 
åt. Det belyser även vikten av att chef har förmåga att kommunicera över flera nivåer så att 
varje medarbetare kan nås oavsett vilken orientering hen utgår ifrån (Engquist, 1990). 
 
Cheferna i vår studie beskriver medarbetarsamtalen som något exklusivt, i positiv bemärkelse, 
som skapar förutsättningar för en unik relation till varje medarbetare. I samtalet görs 
medarbetaren till huvudperson och får chefens uppmärksamhet och sägs tilldelas den större 
delen av utrymmet. När det gäller exklusivitetens bidrag till medarbetarsamtalet som 
styrverktyg ifrågasätts det av Race (2015) som gör en jämförelse med firande av bröllopsdag 
en gång per år. Hon menar att bara för att man kommer ihåg att fira sin bröllopsdag innebär inte 
det att äktenskapet kommer att hålla. Race lyfter också fram värdet av att uppmuntra önskvärt 
beteende för att skapa en högpresterande arbetsplats men vidhåller att det inte räcker att göra 
detta vid ett eller ett fåtal tillfällen per arbetsår. Vi ser en parallell när det gäller chefens syn på 
exklusivitet och det som benämns som “solidaritetsstrategi” under medarbetarsamtalet 
(Lindgren, 2001). Det är i den delen av samtalet där chef lyfter fram medarbetaren, betonar 
gemenskap genom att sätta medarbetaren i centrum och tillägna hen sin fulla uppmärksamhet. 
Det är oklart om det är ”exklusiviteten” som är närmast knuten till Arbetsmiljöverkets 
rekommendation gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. I den förtroendeskapande 
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atmosfären med medarbetaren i centrum för uppmärksamheten framkommer det inte vad 
medarbetaren kommunicerar eller avslöjar i den specifika delen av medarbetarsamtalet.  
 
Medarbetarsamtalet erbjuder möjligheter för chefen att inventera det gångna verksamhetsåret 
och därigenom skapa en översiktsbild som kan ligga till grund för förändring och 
utvecklingsarbete både på individuell- som på verksamhetsnivå. Medarbetarsamtalet kan enligt 
Larsson (2014) ses som ett organisatoriskt sätt att dra nytta av en del av den ständigt pågående 
interna dialogen. Medarbetarsamtalet är en form av organiserad kommunikation och kan 
användas för att sprida information samt förmedla målbilder. Medarbetarsamtalet som 
organiserad kommunikationsform används även som utvärderingsinstrument och 
justeringsverktyg t.ex. utifrån marknadens behov (Larsson, 2014). I den här studien har det inte 
framkommit att medarbetarsamtalet används i syfte att byta information eller att chef vill fånga 
upp något väsentligt i den interna dialogen. Däremot säger någon chef att vissa av de politiska 
målen bryts ner och diskuteras på avdelningsnivå. De former av medarbetarskap som 
identifierats (Hällsten & Tengblad, 2006) kan ge en möjlig förklaring till att chefer inte 
inventerar vad som diskuteras inom verksamheten. På arbetsplatser där gränsen är tydlig mellan 
chef och medarbetare och arbetet utförs i stor grad efter instruktion eller efter fastlagda system 
som tydliggör medarbetares befogenheter och ansvar är sannolikt chef så pass närvarande att 
den interna verksamhetsanknutna kommunikationen mellan medarbetare även är känd för 
chefen. Arbetsplatser där planering och genomförande av uppdrag görs av medarbetare med 
helt självständigt ansvar och eventuellt verkar i ledarroll själva blir chefsuppdraget mer 
vägledande eller enbart administrativt och ställer troligen högre krav på att chef inventerar och 
värderar den interna kommunikationen för att kunna ansvara för verksamhet och stå för tagna 
beslut.  
 
Chefsuppdraget innehåller ett flertal olika roller vilka kan delas in i tre huvudgrupper: 
interpersonell, information och beslutfattande roller (Forslund, 2013). De ledaruppdrag som 
knyts till respektive huvudgrupp förtydligar hur splittrat ett chefsuppdrag kan vara. Nätverkare, 
bevakare, krislösare, informationsförmedlare och förhandlare är några av de roller en ledare 
förväntas axla. Forslund (2013) menar att chefer generellt sett har fler problem än tillfällen att 
hantera dem på. Det är möjligt att medarbetarsamtalet fyller en viktig funktion i chefsrollen 
utifrån tid och möjlighet till strukturerad reflektion. Det är även ett tillfälle att utforma 
framåtsyftande strategier vilket det beskrivna chefsuppdraget har svårt att finna tid till. Varje 
medarbetarsamtal blir ett slags bokslut över det gångna året, varje medarbetarsamtal medför ett 
tillfälle för chef att stanna upp och även blicka framåt. 
 
Medarbetarsamtalet är ett möjligt förändrings och utvecklingsverktyg men likväl avhängigt de 
individer som ingår i samtalet, det vill säga chef och medarbetare.  Den forskning gjord med 
syfte att se vilket ledarskap som gjorde störst skillnad för ett företags resultat presenteras av 
Forslund (2013). I studien presenterades nivå 5 som det mest framgångsrika ledarskapet. Den 
ledare som tillhör nivå 5 beskrivs som tystlåten, anspråkslös, försynt men envis, modig och 
målmedveten. Det som gör nivå 5-ledaren framgångsrik är att hen bygger upp medarbetarna 
och verksamheten istället för att bygga upp sig själv. Nivå 4-ledaren är den personlighetstypen 
som associeras med den typiske ledaren och beskrivs bl.a. som karismatisk, utåtriktad och 
självsäker. Individer som representerar nivå 4-ledaren förutsätts ofta vara på högsta ledarnivå. 
Detta får till följd att de individerna med de personliga förutsättningarna att utvecklas till en 
nivå 5-ledare sällan eller aldrig rekryteras (Forslund, 2013). 
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Studiens kunskapsbidrag 
 
Studiens syfte var att undersöka chefens upplevelse av medarbetarsamtalet och dess inverkan 
på organisationen. Studien utgick ifrån 3 frågeställningar vilka presenteras och besvaras i 
numrerad ordning. 
 

1. Vilka möjligheter medför medarbetarsamtalet för chef? 
 
- Att öva sig i att hålla i samtal och införskaffa erfarenhet av proceduren. Studien har 

visat att cheferna själva identifierar sin egen läroprocess genom medarbetarsamtalet. 
Chef som har planering och genomförandeansvar styr då även över medarbetarens 
läroprocess (Ellström, 1996).  

- Möjlighet att bygga relation till den enskilde medarbetaren och på så vis öka 
möjligheten till ömsesidighet när det gäller feedback. 

- Möjlighet för chefen att summera och sammanfatta det gångna året ur flera 
perspektiv tack vare medarbetarsamtalen samt göra upp strategier med utgångspunkt 
i medarbetargruppen. 

- Lykta dörrar i medarbetarsamtalet erbjuder chef en möjlighet till ett förtroligt samtal 
i syfte att nå en bättre känsla för den enskilda medarbetarens situation och eventuella 
svårigheter. 

- Enda möjligheten för chef med stor personalgrupp och/eller nattarbetande personal 
att sitta ned med den enskilda medarbetaren. 
 

2. Vilka svårigheter finns för chefer i genomförandet av medarbetarsamtalet?  
  
- Att göra en bedömning på medarbetarens arbetsinsats och beteende kan leda till 

konflikt vilket är en påfrestning för chef. 
- Personalgruppens storlek kan innebära en svårighet. De grupper som är över 20 

medarbetare och de grupper som är 5 eller färre påverkar chefens upplevelse av 
medarbetarsamtalets betydelse. 

- Medarbetare som inte vill eller kan kommunicera samt medarbetare som inte har 
förtroende för chef. 
 

3 Hur används medarbetarsamtalet som förändringsverktyg? 
 
- Det används som en form av inventering där en genomgång och värdering sker i 

samspel med medarbetaren. 
- Genom att chef kommunicerar förväntad arbetsinsats och önskad attityd lämnas en 

begränsad tid för att medarbetaren att åstadkomma förändring och på så sätt påverka 
sin lön.  

- Inventering av trender och tendenser som vid större problem kan utmynna i en 
handlingsplan för förändringsåtgärder i arbetsmiljön. 

 
Studiens tre frågor har besvarats men under arbetets gång har det uppstått en del överraskningar 
som har lett till en förundran över: 
 

- Att det finns en uppfattning och tro att medarbetarsamtalet är lagstadgat.  
- Att Arbetsmiljöverkets rekommendation inte poängteras eller lyfts fram som något 

grundläggande och orubbligt i den mall som används eller tas fram av chef. 
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- Att det inte finns en övre gräns för hur många medarbetarsamtal en chef får lov att 
genomföra.  

- Att det samlade resultatet av medarbetarsamtalen inte efterfrågas av fackförbund och 
organisationsledning.  

- Att medarbetarsamtalen inte sammanställs för återkoppling till personal på grupp eller 
verksamhetsnivå. 

- Att cheferna är ”självlärda” i att hålla förändringssamtal. Det kan innebära avsaknad av 
samtalsmetodik dvs. läran om metoder i att genomföra samtal. De samtalstekniker 
cheferna använder i sitt praktiska tillvägagångssätt är egenkonstruerade utifrån ett 
erfarenhetsbaserat lärande.  

- Att chefsuppdraget förutsätts kräva fler timmar än 40 per vecka då medarbetarsamtal 
läggs utöver ordinarie arbete. 

 
Vår förundran över dessa företeelser omdanades till två centrala frågor. 
Vad talar för medarbetarsamtalet: 

- Företeelsen är etablerad och integrerad i svenskt arbetsliv, svårt att kasta bort och svårt 
att bygga nytt.  

- Chefen syn och uppfattning om medarbetarsamtalets fördelar. 

Vad talar för en utveckling av medarbetarsamtalet:  

- Maktobalansen går inte att bortse ifrån, likaså riskerna för normkrock. 
- Att informationen inte sammanställs och återkopplas till personalgrupp vilket leder till 

ökad individualisering.  
- Att data inte efterfrågas utan det samlade resultatet stannar hos chef, transparens saknas. 

 

Konklusion och förslag till fortsatt forskning 
 
Initialt i studien fanns en förväntan på tydlighet vad det gäller funktion och avsikt med 
medarbetarsamtalet. Trots en tydlighet i systemet runt genomförandet av medarbetarsamtalet 
förmedlas ingen riktig klarhet i var kravet kommer ifrån. Vår konklusion av utförd studie och 
vad som har framkommit är att vi ser behov av tydliggörande av medarbetarsamtalet. Den 
faktorn som inverkar till största delen är maktobalansen vilken inte går att förbise eller sudda 
bort. Tidigare forskning har lyft att den svenska modellen förutsätter det omöjliga i att negligera 
det faktiska maktförhållandet som är mellan chef och anställd. Detta bekräftas av vår studie 
trots de ansträngningar chefer gör för att jämna ut maktförhållandet.  
 
I vår konklusion gör vi ett antagande att ett namnbyte gagnar och förtydligar syftet med 
företeelsen. Förslaget är medarbetarintervju. Begreppet intervju tydliggör vem som frågar och 
vem som är tillfrågad. Intervju kan indikera att möjligheten till dialog går förlorad men med vår 
erfarenhet av semistrukturerad intervju kan vi inte se det som en risk. Semistrukturerad 
medarbetarintervju med tydlig arbetsmässig inriktning hindrar inte att annan värdefull 
information kan komma fram. En fördel med intervju är tydligheten i vem som frågar och vem 
som blir tillfrågad. Intervju kan eventuellt lättare förstås som del av det professionella 
arbetsuppdraget jämfört med ett samtal med där det finns en förväntan av ömsesidighet i att nå 
kommunikativ gemensam och personlig förståelse och återkoppling.  
 
Studien kan bidra i en framtida forskningsansats varandes ett komplement till undersökning av 
medarbetarens upplevelse av medarbetarsamtalet, en sådan framtida studie kunde med fördel 
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innehålla observationer av själva genomförandet av medarbetarsamtalet för att upptäcka 
eventuella differenser mellan vad som ska åstadkommas och vad som verkligen görs. 
 
Förslag till fortsatt forskning där medarbetarintervjuer genomförs i experimentgrupp för att 
studera och utvärdera upplevelsen i jämförelse med det traditionella medarbetarsamtalet. 
 
Även medarbetarsamtal i grupp är en tänkbar fortsatt forskning. Att genomföra samtal i 
verksamhetsgrupper med bibehållen möjlighet att sätta upp sig för enskilt samtal, helt på 
medarbetarens eget initiativ. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Informantbrev 

Hej 
 
Vi är två studenter som läser pedagogik på Högskolan Väst i Trollhättan med inriktning mot 
arbetslivet och lärande i organisationer. Vi ska nu genomföra vårt kandidatexamensarbete med 
inriktning på medarbetarsamtalet, där syftet är att undersöka samtalet utifrån ett organisatoriskt 
ledarperspektiv. 
Vi skulle därför gärna vilja intervjua Er och ta del av erfarenheter, upplevelser och 
förhållningssätt till medarbetarsamtalet. Intervjun kommer ta cirka 45-60 minuter. Vi kommer 
spela in intervjun (om ni tillåter detta), därefter kommer intervjuerna att transkriberas och 
därigenom anonymiseras. Ljudfiler från intervjun och transkribering kommer att förstöras när 
examensarbetet är färdigt och examinerat. Det är enbart vi två studenter, vår handledare och 
examinator som kommer ha tillgång till transkriberingarna. Inga namn eller uppgifter som gör 
att personer kan identifieras kommer att användas i examensarbetet. Efter godkänt 
examinationsresultat kommer arbetet att publiceras i fulltext i databasen DIVA. Deltagandet i 
studien är frivilligt och Ni har rätt att när som helst avbryta Er medverkan. 
 
Har ni frågor kring studien är ni välkomna att kontakta oss: 
 
Annika Wadsö                                         Torgny Lundqvist 
Annika.wadso@gmail.com                      toddas80@gmail.com 
072- 563 14 14                                         0706-310 394 
 
Handledare: Ulla Andrén  
ulla.andren@hv.se 0520-22 38 89 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

  
Del 1)            Bakgrundsinformation: 

ge en ordentlig beskrivning av ramarna för intervjun dvs. tidsåtgång, dokumentation, 
resultatanvändning och ev delgivning av resultatet. Etik/anonymitet/sekretess, hur 
materialet bevaras och vem som har tillgång till det och hur länge. Rätten att avbryta 
intervjun när som helst. Det är Er erfarenhet och upplevelse som är det intressanta, ingen 
bedömning utifrån rätt eller fel. “Jag” kommer inte prata så mycket utan fokus ligger på 
dig. 

Del 2)            Tydliggör, igen: 
syftet med intervjun, övergripande frågeställningar och intervjuns uppläggning. 

Del 3)            Vårt intresse av ämnet 
Bakgrunden till vårt intresse och då från medarbetare/anställd perspektiv samt  

         litteratur och B-uppsats som undersökt fenomenet 
  
Namn: _____________________________________________________ 
Befattning: _________________________________________________ Tidigare chefsbefattning: 
___________________________________ 
Antal år på befintlig befattning: _________________________________ Antal år i yrket 
:___________________________________________ 
  
  Fråga                                                          Följdfråga                                                        Intervjuknep 
1.Hur ser det optimala 
medarbetarsamtalen ut enligt 
dig? 
 
Varför? 
  
Hur många medarbetare har 
du samtal med? 

  
Kan du utveckla det? 
  
  
  
 

Sufflera: 
·         Upprepa den 

intervjuades senaste 
ord 

·         Fortsätt vara tyst 
·         Upprepa frågan för 

att klargöra och ge 
mer tid för ett svar. 

2. Hur lång tid avsätts för varje 
enskilt samtal? 
  
Hur ser processen runt 
samtalet ut? 
 
Är det någon del som kräver 
mer? (vad tas upp under 
samtalet) 
 
Upplever du att tiden ingår i 
din tjänst; att du har den tiden 
samtalen kräver? 

 Följer du någon mall för 
samtalet? 
  
Klarläggande (förarbete-
samtalet-uppföljning) 
  
Är det tänkbart att genomföra 
samtalet i grupp 
(fokusgrupp)? Fördelar & 
nackdelar 
  

Följa upp: 
·         Be om ett exempel 
·         Be om ett 

klargörande 
·         Be om detaljer 
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3. Går du själv på 
medarbetarsamtal? 
 
Finns det skillnader på de 
samtalen du utför jämfört med 
de samtalen du själv går på? 

 Upprepa frågorna om svar 
uteblir 
  
Exempel? 

Kontrollera: 
·         Sammanfatta 

tankegången- t.ex., 
“Om jag förstår dig 
rätt så menar du 
att…” 

4. Går det att uppskatta hur 
många medarbetarsamtal du 
har utfört under dina år som 
chef? 
  
Vilka erfarenheter har du gjort? 
  
Har karaktären på samtalet 
ändrats över tid? 

 Vad har du förändrat under 
de här åren? 
  
Kan du ge exempel på något 
av de första samtalen? 
  
 

Sufflera 
  
Följa upp 
  
Kontrollera 

5. Vad är din uppfattning om 
medarbetarsamtalet 
betydelse? 
  
Vad vill du uppnå med 
samtalet? 

  
  

  

6. Vad har samtalet för 
betydelse för medarbetarna 
enligt din 
uppfattning? 
  
Vad har samtalet för betydelse 
för organisationen? 
 
På vilket sätt återförs den 
samlade informationen från 
medarbetarsamtalet till 
individ/organisation? 

  
 
Skulle det gå att identifiera 
skillnader på arbetsplatsen 
om samtalen inte hade 
funnits, isf vilka? 
 
Kan du ge exempel på en 
direkt effekt av 
medarbetarsamtalet: 
på kort sikt & på långsikt inom 
organisationen 

  
Här kan ni få syn på den 
lokala diskurs som 
chefen verkar inom 
Bra 

7. Hur har du förberett dig inför 
att kunna genomföra 
samtalen? 
  
Vilken kompetens använder du 
mest? 

  
Utveckla gärna, kan komma 
på fler vid tid för reflektion. 

  



49 
 

  
8. Vad upplever du som chef 
vara svårast att hantera runt 
samtalet? 
  

Vad kan betraktas som stöd 
för att chef ska ”mäkta med” 
att omhänderta resultat av 
samtalet? 

  

9. Hur har ni utvärderat 
värdet/nyttan/ kostnaden av att 
använda medarbetarsamtal 
  
  

 Har du någon uppfattning om 
värdet av 
medarbetarsamtalen 
 
Vilken genomslagskraft, 
(effekt?) har 
medarbetarsamtalet på 
organisationen 

  Här kan det komma 
fram olika nyttoaspekter 
utöver ekonomi 
(om det är intressant för 
er) 

10. Hur ser du på rollerna i 
medarbetarsamtalet? 

    

11. Finns det något du själv vill 
tillägga kring 
medarbetarsamtal? t.ex. något 
vi inte har frågat om? 
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Bilaga 3. Exempel på översiktstabell  (Fejes & Thornberg 2015) 
 

Kluster- överordnat Tema 1 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
Kluster- överordnat Tema 2 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
Kluster- överordnat Tema 3 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
tema kort citat/nyckelord sid- och radnummer 
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Bilaga 4. Översiktstabell  

Kluster- Förutsättningar 

Tid ”Nä men tid till det har man ju inte, men man får ju bara göra” 

Personalstorlek 

”I början hade jag tre medarbetare och då var medarbetarsamtalen nästan överflödiga 
när jag och medarbetarna hade sådan nära och tät, daglig kontakt, då tog man ju allting 
efter hand. När avdelningen var som störst hade jag 52 medarbetare. Det tog mig ett 
par månader att genomföra samtalen. Om det ska bli ett bra samtal klarar du inte mer 
än två per dag, det tar så mycket kraft och sen ska du ju dokumentera också. Jag var 
helt slut” 

Kompetens ”Jag faller tillbaka på min samlade erfarenhet. Mina reflektioner över vad som inte 
har fungerat, vad jag kan göra annorlunda, detta har lett till min utveckling. Learning 
by doing kan man säga” 

Kluster- Strategier 

Tydlighet 
”Vikten av att vara konkret och inte använda flummiga begrepp, vilket vi är duktiga 
på att göra, vill jag understryka. Ibland är det svårt men att faktiskt kunna ge exempel 
på saker som medarbetaren har gjort är nödvändigt och bidrar till medarbetarens 
motivation. Särskilt viktigt är det om saken handlar om något jag vill att medarbetaren 
ska utveckla” 

Jämna ut 
maktförhållanden 

”För att få till en bra dialog är det viktigt med det sociala som tonar ner makten. Jag 
har funderat över rollen chef, arbetsgivarrepresentant och den maktpositionen som det 
är när jag vill ha en dialog. Jag vill höra vad de tycker och tänker, de får ju alltid frågan 
utav mig, jag vill ju också ha feedback på mitt ledarskap så jag kan bli bättre.” 

Tillit och 
förtroende 

”Det är klart, har inte chef och medarbetare den tilliten eller det förtroendet för 
varandra, då vete 17 vad medarbetarsamtalet skulle ha för värde.” 

Kluster- Ändamål 

Bedömning 

”Jag tror att vissa medarbetare kommer att överskatta sig i 
medarbetarsamtalet, det gäller för mig att inte sänka dem på något vis 
men vara rak och tydlig att man behöver tänka på hur man framställer 
sig för andra och att låta andra ta lite plats i arbetsgruppen. Det blir en 
påminnelse om vad vi redan innan har berört.” 

Exklusivitet 
”Jag tror att det är ganska viktigt för medarbetaren att veta att den här timmen är bara 
min. Den är bara min.” 

Inventering och 
utvärdering 

”Jag kommer att sätta mig ner efteråt och se om jag hittar någon röd tråd, alltså om de 
har svarat samma på t.ex. ”Vad känner du inför förändringen?” om samtliga känner 
någon form av oro blir det ju ett tema för mig att jobba med under året.” 
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