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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta vår tacksamhet till alla intervjupersoner som tog sig tid att ställa upp 
och träffa oss. Tack vare er fick vi bra underlag för vår studie. Vi vill även tacka vår 
handledare Bengt Kjellén för visat engagemang och intresse för vår uppsats, med din 
handledning har det varit både givande och lärorikt att genomföra uppsatsen. 
 
Tack! 
 
Jonna Honkonen & Andreas Nielsen 
Högskolan Väst, 2015 
 
  



 
Sammanfattning 
 
Titel: Medarbetarsamtal – En tidskrävande uppgift eller ett effektivt verktyg? 
Författare: Jonna Honkonen och Andreas Nielsen 
Handledare: Bengt Kjellén 
Eximantor: Bengt Kjellén 
 
Bakgrund: Medarbetarsamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan chefer och 
medarbetare där olika frågeställningar lyfts upp gällande till exempel mål, arbetsuppgif-
ter, utveckling och arbetsmiljö. Vi har undersökt vilket syfte medarbetarsamtal har i en 
organisation samt hur medarbetarsamtal skall genomföras för att uppnå dess syfte. 
 
Syfte: Vårt syfte med undersökningen var att ta reda på hur medarbetarsamtal faktiskt 
upplevs ute i organisationen. Fyller samtalen någon funktion eller var det bara en tidskrä-
vande administrativ uppgift. Finns det en medvetenhet kring i vad som kan uppnås med 
hjälp av samtalen? Vi ville med vår undersökning bidra till att organisationer börjar arbeta 
mer aktivt med medarbetarsamtalen när de förstår vilken positiv funktion de kan uppfylla. 
 
Metod: För att besvara studiens forskningsfrågor har vi använt oss av ett kvalitativt till-
vägagångssätt i vår metod. För att samla in data har vi utfört semistrukturerade intervjuer 
ute i en organisation på två separata avdelningar, vi intervjuade åtta medarbetare samt två 
chefer. När allt material var transkriberat påbörjade vi vår analys. 
 
Resultat och slutsats: Medarbetarsamtal upplevdes som en bra avstämning för medar-
betarna att ta upp upplevd arbetssituation samt hur medarbetarens framtidsvisioner går i 
enlighet med organisationens mål. Den vardagliga dialogen fungerade bra ute på båda 
avdelningarna, dock anser vi att det är viktigt att utföra medarbetarsamtal då samtalet tar 
upp aspekter som inte rör eller tas upp i den vardagliga dialogen. Syftet var även att upp-
rätthålla motivation genom att exempelvis erbjuda utvecklingsmöjligheter. För att uppnå 
syftet med medarbetarsamtalet anser vi att det är viktigt att individanpassa samtalen dels 
eftersom behovet av delaktighet, förberedelse och återkoppling var individuellt. Dessu-
tom anser vi det viktigt för motivationen att ge kritik och inte bara beröm. Att avsätta tid 
för medarbetarsamtalet var också viktigt, men vi upplevde att det stundtals var svårt att 
få tid för samtalen om andra faktorer i arbetet behövde prioriteras, samtalet blev därför 
en uppgift som fick lov att skjutas upp. Vi anser att organisationer bör se medarbetarsam-
talet som en helhet där alla delar är lika viktiga som samtalet. Beroende på medarbetare 
samt hur samtalet är upplagt, anser vi att det krävs en röd tråd kring hela processen för att 
få ett så effektivt samtal som möjligt. 
 
Nyckelord: performance appraisal, performance management, appraisal interview, feed-
back, HRM, medarbetarsamtal, utvecklingssamtal. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Att ha en god arbetsmiljö är förmodligen något som de flesta vill ha oavsett som anställd eller 
chef. Bra arbetsförhållanden och tydliga mål att arbeta mot är något som egentligen alla i före-
taget gynnas av både för meningsfullhet i sitt yrkesutövande men även för företagets resultat. 
Medarbetarsamtal utgör en viktig del i arbetsmiljöarbetet inom de flesta organisationer idag. 
Samtalet kan ligga till grund för en rad positiva följder för både medarbetarna men även che-
ferna. Medarbetarsamtalet kan ses som ett bra tillfälle att ta upp aspekter som rör arbetet, ar-
betsmiljön eller i fråga om utvecklingsmöjligheter för den enskilde anställde inom företaget. 
Cheferna kan se samtalet som en inblick i hur de anställda ser på organisationen eller sig själva 
i sin position på arbetet, det kan även vara ett bra sätt att tidigt upptäcka stress och ohälsa. Ett 
lyckat medarbetarsamtal skall kunna ge någonting tillbaka till både anställda och chefer. Sam-
talen skall ge utrymme att lyfta problem och även förslag till förbättringar. Har samtalen varit 
lyckade kan företagen ha motiverat de anställda att arbeta i riktning med företagets mål, vilket 
främjar organisationens produktivitet och resultat (catalystone.se). 
 
Om samtalsprocessen görs enkel och värdeskapande kan både anställda och chefer se en me-
ning med varför dessa skall utföras och till vilket syfte. Förstår företagen varför de arbetar med 
dessa samtal och till vilken förtjänst, kan det utgöra en bra nyckel till framgång. Samtalet ger 
tillfälle för anställda att lyfta sin arbetssituation vid aktuell tidpunkt samt vad de har för önske-
mål inför framtiden och eventuella förbättringar som kan göras. Cheferna kan se samtalet som 
en möjlighet att påverka till förbättringar i det utförda arbetet.  
 
Hur ofta medarbetarsamtal skall utföras finns det ofta avtalat om mellan facket och arbetsgi-
varorganisationen. Själva processen för medarbetarsamtal kan se olika ut men oftast sker någon 
form av rutin kring hur företagen brukar gå tillväga, samt att det kan finnas färdiga blanketter 
på frågeställningar som skall tas upp. Uppföljning kan ske genom att chefen och medarbetaren 
går igenom vad som sagts föregående år, samt hur både företaget och anställde lyckats genom-
föra de önskemål som funnits (arbetsmiljoupplysningen.se). 
 
Oftast sker medarbetarsamtal och lönesamtal som två skilda möten. Det kan därför vara viktigt 
för anställda att veta om lön tas upp samtidigt under medarbetasamtalet eller om det sker i 
separat lönesamtal. För att undvika missförstånd kan det vara bra för företagen att förbereda de 
anställda inför vad som kommer tas upp under samtalet för att det skall finnas utrymme att 
förbereda sig inför dessa. Samtalen kan ofta vara laddade eftersom känsliga bitar kan komma 
upp, därför kan det vara bra att ha förhållningsregler under samtalet för att kunna hålla god ton 
gentemot varandra. 
 
Våra egna erfarenheter och förförståelse om medarbetarsamtal var bland annat att en av oss har 
medverkat i medarbetarsamtal och hade därför en del erfarenhet kring hur samtal går till och 
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vad som tas upp. Men inte riktigt vad ett medarbetarsamtal är till för mer än som en slags 
bedömning av prestationer. Bådas uppfattningar har ändå varit att medarbetarsamtal kan vara 
en möjlighet för företag att åstadkomma positiva aspekter både för medarbetare och organisat-
ionen, eftersom det är ett tillfälle där det kan tas upp aspekter som rör det enskilda arbetet. Dock 
hade vi våra aningar om att det kanske inte alltid var så att medarbetarsamtal prioriterades ef-
tersom det endast var ”ett samtal” och att det kanske inte prioriteras i stunder där företag har 
mycket annat att stå i. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Medarbetarsamtalet framställs ofta som en process där både organisation och medarbetarna 
tillsammans växer och utvecklas. Genom tydliga mål för vad organisationen vill uppnå skall 
medarbetaren kunna handla utefter dessa för att utveckla sin egen karriär men även bidra till att 
organisationen utvecklas. För att få så bra förutsättningar som möjligt inför samtalet är det bra 
om både chefen och medarbetaren är väl förberedda inför de olika frågeställningar som kan 
komma att diskuteras. Det skall finnas möjlighet för båda parter att ta upp viktiga frågor för att 
båda skall få ut så mycket som möjligt av samtalet. En välarbetad plan för hur samtalet kan 
komma att se ut, vilka punkter som skall tas upp och hur uppföljningen ser ut bör finnas doku-
menterad för både medarbetarna och cheferna. 
 
Ser det verkligen ut på det här sättet ute i organisationerna eller uppfattas samtalen endast som 
ännu en tidskrävande administrativ uppgift? Till att börja med kan vi fråga oss om alla inblan-
dade parter har samma syn och uppfattning av samtalen och vad de kommer att få ut av dem. 
Finns det ingen tydlighet från organisationens sida om vilket syfte samtalet har eller vilka mål 
som skall uppfyllas kan det uppstå svårigheter för medarbetarna att utvecklas. Utifrån chefens 
perspektiv, vilket oftast är den person som utför samtalen finns det flera aspekter som kan på-
verka utgången av samtalet. Tycker verkligen hen att samtalen ger något tillbaka eller är det 
bara något som tar upp tid från andra viktigare uppgifter som måste utföras? Ger hen verkligen 
sina medarbetare utrymme att säga vad de verkligen tycker och känner eller kan de vara nervösa 
för att det kan påverka chefens syn på deras prestation? Ett annat problem som kan uppstå är 
att chefen medvetet eller omedvetet styr samtalet för mycket, vilket kan hindra medarbetarna 
att få sagt allt de planerat att diskutera. Om chefen inte har en positiv inställning till samtalet 
kan detta med tiden påverka att medarbetarna får samma inställning och inte finner någon me-
ning med varför samtalen utförs. 
 
Även om chefen anser att samtalen fungerar bra behöver uppfattningen från medarbetarna inte 
alltid vara densamma. Tas frågor upp som intresserar medarbetarna eller är det endast anpas-
sade för vad organisationen är ute efter? När väl samtalet har avslutats är det viktigt för medar-
betarna att få feedback och återkoppling på vad organisationen kommer att utföra för eventuella 
åtgärder. Medarbetarna bör få reda på vad som förväntas av dem och vad de skall utföra för att 
uppnå individuella mål. Är kommunikationen otydlig och inga direkta svar ges från chefen kan 
detta påverka medarbetarens attityd och prestation negativt. 
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Själva processen och utförandet av medarbetarsamtalen påverkar vilken effekt det kommer att 
ge. En välstrukturerad och genomarbetad process med samtalet samt uppföljningen gör det lät-
tare för både företag och medarbetare att arbeta målmedvetet. Men det är inte alltid det finns 
tydliga rutiner och strukturer för hur samtalen skall gå till och vad som sker efter. Har verkligen 
alla organisationer en klar bild för hur samtalen skall gå till och vad de skall eller kan bidra 
med? Framför allt, förstår cheferna och medarbetarna syftet med samtalen och vad är deras 
uppfattningar samt vilken betydelse har samtalen för dem? 

1.3 Forskningsfrågor  
 
Medarbetarsamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan chefer och medarbetare där 
olika frågeställningar lyfts upp gällande till exempel mål, arbetsuppgifter, utveckling och ar-
betsmiljö. Vi har valt att undersöka hur en organisation aktivt arbetar med medarbetarsamtal, 
hur förberedelser samt uppföljning ser ut och vilken betydelse samtalen har för både chefer och 
medarbetare. 
 
Vår huvudfråga: 
 
Vilket syfte har medarbetarsamtalet i en organisation? 
 

- Hur skall medarbetarsamtal genomföras för att uppnå syftet?  
 

1.4 Syfte  
 
Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur medarbetarsamtal faktiskt upplevs ute i 
organisationen. Fyller samtalen någon funktion eller är det bara ännu en administrativ uppgift 
som kräver tid. Finns det en medvetenhet kring i vad som kan uppnås med hjälp av samtalen? 
Vi vill med vår undersökning bidra till att organisationer börjar arbeta mer aktivt med medar-
betarsamtalen när de förstår vilken positiv funktion de kan uppfylla. 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
I vår studie vill vi undersöka hur medarbetarsamtalet upplevs bland de som deltar och vilken 
funktion det fyller för organisationen samt hur organisationer skall arbeta med medarbetarsam-
tal för att uppnå syftet med samtalet. För att undersöka dessa frågor har vi försökt att skapa oss 
en egen uppfattning om vad tidigare forskning sagt i ämnet. Dessutom har vi tolkat vad med-
lemmarna i en organisation verkligen tycker om medarbetarsamtal. Med den bakgrunden har vi 
tilltagit oss ett mer kvalitativt synsätt, som Holme och Solvang (1997) beskriver det, ”inom 
kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i för-
grunden” (Holme & Solvang, 1997, s.76). Detta synsätt har troligtvis påverkat hur vi sett och 
tolkat den data vi samlat in, både tidigare forskning och intervjuer. Men då vi inte endast ville 
ta reda på vad medlemmarna i organisationen svarade på frågorna utan tolka det dem sagt, 
passade detta synsätt bättre för oss.  Även i vår analys och slutsats ansåg vi att det blev mer 
rättvist att använda oss av en tolkande metod, dock behöver vår slutsats utifrån undersökt orga-
nisation, inte stämma in på andra organisationer. Thurén (2007) beskriver ett problem med tol-
kande studier med att det är svårt att verkligen se om allt som sägs verkligen är testbart. Den 
data som samlas in påverkas av både tolkarens värderingar och förståelse om ämnet som un-
dersöks (Thurén, 2007, s.103). 

2.2 Undersökningsansats 
 
I vår studie har vi haft en kvalitativ inriktning och för att samla in data har vi använt oss av 
intervjuer ute på en organisation. Denna ansats passar vår studie bra då intervjuer enligt Dalen 
(2008) syftar i att ”få fram träffande och beskrivande information om hur andra människor 
upplever olika sidor av sin livssituation” (Dalen, 2008, s.9). Då vi ville få en bättre insikt i hur 
medlemmarna i organisationen upplevde medarbetarsamtalet, blev intervjuer en bra metod.  

2.3 Datainsamling 
 
En kvalitativ intervju syftar på att låta undersökningspersonerna dela med sig av uppfattningar 
och det är då viktigt att forskaren inte går in och styr samtalet (Holme & Solvang, 1997, s.101). 
Även om en kvalitativ intervju har sina fördelar med att vi får en insikt i medlemmarnas egna 
erfarenheter, känslor och tankar (Dalen, 2008, s.9), kan det ändå uppstå problem. I vår intervju 
som varit kvalitativ har frågorna handlat mer om teman och inte varit så styrt. Vilket kan ha 
påverkat att respondenterna uppfattat vår information olika och påverkat svaren (Holme & Sol-
vang, 1997, s.99). 
 
Den typ av intervju vi valde att utföra var en semistrukturerad intervju då vi ville ta del av 
respondenternas uppfattning om ämnet men samtidigt vara kopplat till vårt syfte med studien. 
En semistrukturerad intervju beskrivs enligt Dalen som en intervju där forskaren i förväg valt 
ett bestämt ämne att diskutera, samt att en intervjuguide används för att täcka centrala teman 
och frågor kring området för studien (Dalen, 2008, s.31).  
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Våra intervjuer bestod av tio förvalda frågor till medarbetarna som var kopplade till vårt under-
sökningsområde. För cheferna gällde samma förutsättningar och frågorna var nästintill iden-
tiska med medarbetarnas, dock inte alla. Cheferna fick svara på nio frågor och inte tio som 
medarbetarna gjorde. Frågorna var öppna för att tillåta respondenterna beskriva deras uppfatt-
ningar om ämnet och i slutet av varje intervju fick de möjligheten att tillägga något mer som vi 
inte hade tagit upp i intervjuguiden. Frågorna handlade till största del om deras uppfattning om 
medarbetarsamtalet, vilken betydelse det hade för dem och hur delaktiga de fick vara i samtalet 
och processen kring det. De fick även svara på vad som togs upp men även vad de själva ansåg 
viktigt för dem att diskutera under ett samtal. 
 
Inför varje intervju informerade vi intervjuobjekten att de fick vara anonyma om de så önskade 
och i vår empiri har vi tillslut valt att låta alla vara anonyma. Anledningen till det är dels för att 
några respondenter bad om det, men även att vi inte vill att enskilda individers svar skall få för 
mycket uppmärksamhet i presentationen av empirin. Innan varje intervju påbörjades informe-
rades syftet med vår undersökning för respondenterna och vad datan skulle användas till. Vi 
turades om att utföra intervjuerna för att hålla oss mer fokuserade. Medan en person ställde 
frågorna fick den andre göra anteckningar om intressanta svar eller observationer som kunde 
användas till analysen av intervjumaterialet. Dessutom kunde den som inte utförde samtalet 
flika in med följdfrågor eller hjälpa till att omformulera en fråga vid behov. Varje intervju spe-
lades in med hjälp av en diktafon för bättre ljudkvalité och respondenterna var medvetna om 
detta. Då vi valde att lägga diktafonen mitt på bordet på grund av säkerhetsställande av ljud-
upptagningen, kan respondenterna möjligtvis påverkats av diktafonens närvaro. 
 
Ett problem vi stötte på var att en medarbetare var relativt ny på avdelningen och hade inte 
hunnit genomföra sitt medarbetarsamtal. Det såg vi dock inte som något stort problem då vi 
kunde undersöka hens tidigare erfarenheter av medarbetarsamtal. Även en av cheferna var re-
lativt ny men hade ändå genomfört medarbetarsamtal med medarbetarna på hens avdelning. I 
detta fall fick även chefen ge exempel på tidigare erfarenheter vilket gav oss ett bredare per-
spektiv inom vårt valda undersökningsområde. 
 
När alla intervjuer var genomförda delade vi upp inspelningarna mellan oss och transkriberade 
vad som hade sagts och upplevts. Anledningen till att vi delade upp transkriberingen var att inte 
riskera få endast en persons uppfattning av materialet.  

2.3.1 Urval 
 
Vi valde att genomföra intervjuer på två olika avdelningar på ett kommunkontor, varav fyra 
medarbetare samt en chef på varje avdelning intervjuades. Anledningen till detta tillvägagångs-
sätt var att vi först och främst ville att den chef som intervjuades, även var hen som utförde 
medarbetarsamtalen med de intervjuade medarbetarna. Dessutom ville vi inte bli påverkade av 
endast en avdelnings uppfattningar då inställningen och genomförandet av samtalen kanske inte 
såg lika ut på andra avdelningar. 
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Vi skickade i förväg ut datum och tider som passade oss och varje avdelning svarade med ett 
schema med tider och intervjuobjekt som de själva valde ut. I vår kontakt med organisationen 
ombad vi att få tillgång till varje respondent under cirka 20 minuter men att vi anpassade oss 
efter deras tillgänglighet. Varje intervju pågick i genomsnitt mellan 20-30 minuter, beroende 
på hur schemat såg ut på varje avdelning och hur mycket tid varje respondent behövde. 

2.4 Analysmetoder 
 
Vi har haft ett kvalitativt synsätt när vi analyserat och tolkat den data som samlades in under 
intervjuerna. Vi har inte enbart försökt matcha vad som sagts i empirin med teori, utan även 
försökt tolka vad som ligger bakom intervjuobjektens svar. Som Holme och Solvang utryckte 
sig; ”vi ska analysera vad som står i källan, vad upphovsmannen har avsett att säga (Holme & 
Solvang, 1997, s.134)”. Det skulle inte bli rättvisande att utföra en kvantitativ studie, eftersom 
vi ville få en djupare förståelse om uppfattningarna och betydelsen av medarbetarsamtalet hos 
intervjuobjekten. 
 
När allt material var transkriberat påbörjade vi vår analys. I teorin delade vi in allt insamlat 
material under olika teman. I empirin användes liknanden teman och ur det transkriberade 
materialet lyftes de viktigaste punkterna och citaten fram. I vår analys använde vi oss av samma 
teman som i teoriavsnittet. Först lyfte vi ut olika delar från varje del ur empirin och gjorde en 
analys av vad som hade utmärkts ifrån intervjuerna. Sedan jämförde vi detta material med vad 
som tagits upp i teorin och försökte hitta lik- samt olikheter. Anledningen till denna metod var 
att skapa en röd tråd i arbetet och samtidigt skapa bättre förutsättningar för vår analys. 
 
Vi har försökt att vara så pass neutrala som möjligt i vår analys, men med tanke på att vi har 
skaffat oss förförståelse om ämnet innan intervjuerna kan vi ha påverkats av detta under vår 
analys. Dels för att vi redan innan vår påbörjade undersökning, hade tankar och egna upplevel-
ser av hur medarbetarsamtal fungerar i praktiken men också för att vi studerat tidigare forskning 
kring ämnet innan vi utförde intervjuerna. Genom att formulera öppna intervjufrågor där re-
spondenterna fick uttrycka sina tankar om ämnet bidrog det till att vi inte påverkade dem med 
våra egna åsikter. Men även om vi ställde frågorna på detta sätt är det dock ingen garanti för att 
vi lyckats vara helt neutrala i våra analyser. Som Holme och Solvang (1997) beskriver det, 
mottagarens tolkningar av innehållet påverkar också analysen (Holme & Solvang, 1997, s.134).  

2.5 Källkritik 
 
De flesta intervjuer genomfördes på kontoren hos varje respondent, hos vissa ringde deras ar-
betstelefon under intervjun. Det kan ha påverkat att respondenterna kände en viss stress av att 
arbete väntade medan de utförde intervjuerna, samt att de kunde glömma av vad de för stunden 
höll på att diskutera. Hos en avdelning var intervjuobjekten inne i en tuff period där olika rap-
porter skulle sammanställas, denna stress kan också ha påverkat deras svar. Hade intervjuerna 
genomförts under en lugnare period kanske de känt ett större lugn under intervjuerna. Några av 
intervjuobjekten tog lite tid på sig att slappna av och öppnade sig mer i slutet av intervjuerna. 

 6 



 

Hade vi haft längre intervjuer kanske de hade öppnat sig ännu mer och sådant som inte sagts 
vid själva frågemomentet kommit upp. 
 
Tyngden i vår teori kommer från vetenskapliga artiklar, däremot är några av dem publicerade 
på 80-talet. Den verklighet som undersöktes under denna tidpunkt kanske inte är densamma 
som idag, dock var det mycket som sades i de artiklarna som stämde med det respondenterna 
utryckte. Några av de artiklar vi använt är kvantitativa studier med mestadels enkäter, deras 
resultat och slutsatser hade med största sannolikhet sett annorlunda ut om de verkligen inter-
vjuat varje respondent i deras studier. Dessutom har flera av de studier som genomförts i artiklar 
varit gjorda utanför Europa och några på privata företag. Då våra intervjuer utfördes på ett 
kommunkontor i Sverige kanske svaren på intervjuerna sett annorlunda ut om de genomförts i 
samma länder och organisationer som i artiklarna.  
 
Även två böcker har använts, de var från sent 90-tal och tidigt 00-tal. Den ena boken utveckl-
ingssamtal mellan chefer och medarbetare, är en doktorsavhandling vilket höjer dess tillförlit-
lighet då den gått igenom en mer kritisk granskning. Boken var en undersökning om utveckl-
ingssamtalet på fyra olika organisationer och visar på hur deltagarna i samtalen bedömer och 
uppfattar samtalen. Den andra boken medarbetarsamtal och lärande i organisationer, tar upp 
medarbetarsamtalets funktion, hur de fungerar, visar olika modeller för utvärdering med mera. 
Boken bygger på resultatet av forskningsprojektet ”Medarbetarsamtal, arbetsmiljö och hälsa” 
och finansierades bland annat av NHO:s arbetsmiljöfond med stöd från Statoil (Mikkelsen, 
1998, s.7). Författaren fick tillgång till material som använts i forskningsprojektet, vilken höjer 
tillförlitligheten av boken. Dock kan projektet blivit påverkat av deras finansiärer och det var 
något som fanns i åtanke när vi tolkade innehållet i boken. 
 

2.6 Tillförlitlighet och överförbarhet  
 
Vad som har ökat trovärdigheten i data som presenterats i empirin och vår egen analys är att vi 
återgett flera respondenters tankar och dessutom från två skilda avdelningar. Om vi enbart haft 
tillgång till exempelvis hälften av intervjuobjekten, det vill säga sex stycken, hade vår tolkning 
byggt på färre personer, vilket inte hade gett oss samma tyngd i slutresultatet. När vi utförde 
intervjuerna på två skilda avdelningar lät vi oss inte påverkas lika mycket av den subkultur och 
inställning till medarbetarsamtalen som kanske uppstått om endast en avdelning intervjuats. 
Dessutom har vi varit medvetna om vissa omständigheter som kan ha påverkat både respon-
denternas svar och vår tolkning av dessa och teorin. Till exempel var en avdelning inne i en 
stressad period vilket kan ha påverkat deras svar. Hade vi utfört intervjuer på fler avdelningar 
hade vi fått mer material vilket möjligtvis påverkat vår tolkning av svaren. Även hur vi tolkat 
de vetenskapliga artiklarnas och litteraturens innehåll kan också påverkat våra analyser och 
slutsatser. 
 
Vår studie har en relativt hög överförbarhet då vi har en tydlig anvisning för hur urval och 
tillvägagångssätt skett. Dessutom fanns det inga speciella omständigheter som gjorde våra in-
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tervjuer svåra att utföra med likande utgång i framtiden. Om en liknande studie skall genomfö-
ras ökar troligtvis överförbarheten om den studerar en offentlig sektor, vilken vår studie gjorde. 
Då vår empiri bygger på svar från två avdelningar inom den offentliga sektorn kan dock ut-
gången av studien se annorlunda ut om den utförs inom den privata sektorn. Genom att försöka 
använda samma rubriker genom teori, empiri och analysavsnitten anser vi att den röda tråden 
förtydligas för läsaren. Med detta tillvägagångssätt har vi gett läsaren en tydlig bild på vad vi 
vill säga med vår studie och att denna kan skaffa sig sin egen uppfattning om det presenterade 
resultatet. 
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3. Teori 
 
I början av teoriavsnittet beskrivs medarbetarsamtal utifrån ett bredare perspektiv, det vill säga 
hur ett samtal kan gå tillväga samt vad som kan tas upp för ett effektivare samtal. Därefter går 
vi mer in i detalj hur ett lyckat samtal kan se ut samt hur viktig delaktighet, förberedelse och 
återkoppling är. Vi började med att söka efter liknande arbeten om medarbetarsamtal i publi-
ceringsdatabasen DIVA, för att sedan leta i deras källor efter passande artiklar och böcker. De 
vetenskapliga artiklarna sökte vi efter i databasen Primo. Våra sökord var; performance 
appraisal, performance management, appraisal interview, feedback, HRM, medarbetarsamtal, 
utvecklingssamtal. 

3.1 Definitioner av medarbetarsamtal 
 
Lindgren (2001) menar att chefer och arbetsledare har utvecklat nya sätt att leda och kontrollera 
arbetet på i samband med demokratiseringen i det svenska arbetslivet. Idéer för målstyrt arbete 
har påverkat metoder i arbetsledningen, som i sin tur ger förutsättningar för medarbetare att 
själva ta initiativ samt ansvar samtidigt som de arbetar och leds i enlighet med företagets mål. 
Uppföljning och planering i arbetet sker i samband med så kallade utvecklingssamtal. Utveckl-
ingssamtal enligt Lindgren (2001) kan beskrivas som återkommande samtal mellan närmaste 
chef och medarbetare. Vad för sorts benämning som används för samtalen ser olika ut. Enligt 
Lindgren (2001) verkar benämningen för samtalen bero på vad som stod i centrum när samtalen 
infördes på de olika arbetsplatserna som Lindgren (2001) själv hade undersökt. Inom en del 
företag stod utveckling och förändring i centrum och samtalen blev därmed kallade som ut-
vecklingssamtal, medan i andra företag stod planering i centrum och samtalen benämndes där-
efter som planeringssamtal, de företag som hade genomfört målstyrning kallade samtalen för 
målsamtal, om relationen mellan mellan- och överordnad var jämbördig så kunde samtalen 
kallas för medarbetarsamtal (Lindgren, 2001, s.9).  
 
Medarbetarsamtal kan definieras olika beroende på företag. Mikkelsen (1998) beskriver med-
arbetarsamtalet som ett samtal mellan ledare och medarbetare som är sammansatt på ett syste-
matiskt sätt och som återkommer en till två gånger per år. Samtalen tar upp aspekter som mål, 
utvärdering av kompetens hos medarbetarna, resultat, planer för kompetensutveckling, områ-
den som skulle kunna förbättras samt uppföljning av den enskilde medarbetaren (Mikkelsen 
1998 s.14-15).  
 
En fråga Cederblom (1982) undersökte var hur ofta samtalen skall hållas och vad de ska inne-
hålla. Han fann stöd för att lönesamtal som var mer kopplade till prestation och medarbetar-
samtal som var mer inriktade på den anställdes utveckling, kunde hållas antingen separat eller 
tillsammans. Men vad han tyckte var mest lämpat var att anpassa samtalet efter situationen. Om 
den som skall intervjuas har ett arbete som inte är rutinbundet och personen är högpresterande, 
borde samtalet vara mer inriktat på utveckling och utföras med flexibla intervaller. När det 
kommer till anställda som arbetat många år inom organisationen och har ett ganska rutinbundet 
yrke, passar det bättre att utvärdera och se till att hen fortfarande upprätthåller en god nivå i sitt 
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utförande. Frekvensen på dessa samtal behöver inte hållas så ofta och kan exempelvis bestäm-
mas att hållas en gång om året enligt Cederblom. Men när det kommer till nyanställda eller 
lågpresterande anställda föreslår Cederblom att samtalen borde hållas oftare och vara inriktade 
på både utveckling och prestationen. När det kommer till att diskutera och sätta mål under sam-
talen, beror det på hur mycket inflytande och kontroll den anställde har över sina arbetsuppgifter 
(Cederblom, 1982, s.226). 

3.2 Syftet med medarbetarsamtal 
 

Syftet med medarbetarsamtal kan se olika ut beroende på verksamhet. Även om medarbetar-
samtal tidigare mer eller mindre haft koppling till prestationsuppskattning så ser dagens samtal 
lite mer annorlunda ut. Enligt Mikkelsen (1998) fokuseras det numera på utformning av mål, 
kartlägga kompetens- och önskad karriärsutveckling, lägga grund för beslut om lön, åtgärder 
för utveckling, karriär samt andra belöningar. Det fokuseras även på att förbättra prestationen 
för både medarbetaren och organisationen. Samtalen kan även hjälpa till att motivera medarbe-
tare, identifiera särskild potential, arbeta med samarbete, utveckling och förhållandet mellan 
chef och medarbetare samt arbeta med arbetsmiljö- samt trivselfrågor (Mikkelsen, 1998, s.18). 
 
Enligt Price (2013) skall medarbetarsamtalet inte bara vara en administrativ uppgift som chefen 
och medarbetaren arbetar sig igenom mekaniskt (Price, 2013, s.48). I en av hans artiklar ansågs 
det viktigt att organisationens och avdelningens mål är tydliga under samtalet och arbetsbe-
skrivningarna samt bedömningen måste vara tydliga och uppfylla syftet. Medarbetarsamtalet 
skall heller inte bjuda på några stora överraskningar utan det skall finnas chans för medarbe-
tarna att komma med förslag samt idéer. Dock skall de förslag som tas upp, endast genomföras 
om de gynnar organisationen, avdelningen samt medarbetaren (Price, 2013, s.48). 
 
Mikkelsen (1998) beskriver även att utifrån medarbetarsynpunkt är återkopplingen samt upp-
följningen en viktig aspekt knutet till önskemål. Medarbetare är i hög grad intresserade av att 
ha en fungerande dialog med chef, förbättra sin prestation, se till att utbildningsbehovet täcks 
samt att belöningar fördelas rättvist bland medarbetare. Samtidigt finns det ett genuint intresse 
av att själva kunna ge återkoppling till högre led (Mikkelsen, 1998, s.19). 
 
Dipboye och Pontbriand (1981) gjorde en studie som visade på medarbetarnas uppfattningar 
om samtalet kopplat till återkopplingen. De utförde en stor enkätundersökning bland mestadels 
forskare, ingenjörer och tekniker om hur de uppfattade bedömningen och processen kring be-
dömningen. I enkäten fick de till exempel svara på hur mycket de ansåg att bedömningen var 
relevant till deras utförda arbete och hur mycket de fick ut av bedömningen. De fick även svara 
på hur delaktiga de kände sig och hur målinriktad bedömningsprocessen var (Dipboye & Pont-
briand, 1981, s.249). Resultatet från deras studie visade att åsikterna om både medarbetarsam-
talet och processen var starkt relaterade till det uppfattade värdet av samtalet, hur relevant be-
dömningarna är och hur mycket planer och mål diskuteras. Hur mycket medarbetaren känner 
friheten att utrycka sina egna tankar var också relaterat till åsikterna om samtalet och processen, 
dock inte lika mycket som de ovannämnda faktorerna (Dipboye & Pontbriand, 1981, s.249). 
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Då medarbetarnas inställning till samtalet och processen är starkt förknippat till innehållet i 
samtalet kommer forskarna med förslag på vad som kan göras om den uppfattas som negativ. 
Dipboye och Pontbriand (1981) framhäver att medarbetarna kan bli mer accepterande till sam-
talet och processen om vissa faktorer uppnås. Även om medarbetaren anser att feedbacken har 
varit negativ, kan denne godta den mer när de uppfattar att; de fått delta i återkopplingsproces-
sen, planer och mål diskuteras och bedömningen är relevant till deras arbetsuppgifter. Troligtvis 
försvinner inte alla negativa känslor, men förtroendet för medarbetarsamtalet och processen 
kring det fortsätter att vara goda (Dipboye & Pontbriand, 1981, s.251). 
 
Ett vanligt argument enligt Mikkelsen (1998) att företag inte sysslar med medarbetarsamtal är 
att de anser sig själva ha en god och löpande dialog med varandra till vardags att medarbetar-
samtal känns överflödigt. Fletcher (1978) riktade sin forskning i den normala arbetsrelationen 
mellan chefen och medarbetaren. Forskningen visade sig att ju mer chefen pratade med an-
ställda om det vardagliga arbetet, desto större chans att medarbetarsamtalen medförde positiva 
effekter i arbetsprestation- och tillfredsställelse i arbetet. Att vardagskommunikation i arbetet 
skulle göra medarbetarsamtalen överflödiga motsäger därmed argumentet (Fletcher 1978 se 
Mikkelsen 1998, s.110).  
 
En viktig betydelse för medarbetarsamtalet enligt Mikkelsen (1998) är att tid avsätts för att 
genomgå aspekter rörande arbetet, utvecklingen och medarbetarens trivsel. Det finns en risk att 
de aspekter som tas upp i vardagskommunikationen endast beror på tillfälligheter av de löpande 
arbetsuppgifterna. Därför kan det vara svårt att få en tydlig bild av situationen utan ett formellt 
och systematiskt samtal (Mikkelsen, 1998, s.110).  

3.3 Ett lyckat samtal 
 
En artikel av Price (2013) undersökte vad medarbetarna och cheferna på ett sjukhus bör tänka 
på för ett lyckat medarbetarsamtal. Några delar som ansågs viktiga var att samtalen skulle vara 
flexibla och individanpassad beroende på omständigheterna. Även att samtalet innehåller någon 
sorts mätning och att den skall vara enkel att förstå anses vara viktigt (Price, 2013, s.50). I 
artikeln nämns också att medarbetarna ofta uppfattat samtalen och processen omkring samtalet 
som mer inriktat på prestationen och inte färdigheter samt personlig utveckling (Price, 2013, 
s.50). 
 
Även om det finns en baktanke med att medarbetarsamtalet också skall gynna organisationen, 
kan det ibland ställa till med problem. Kikoski och Litterer (1983) ansåg att själva medarbetar-
samtalet är akilleshälen i hela processen kring bedömningen och utvecklingen av medarbetarna. 
Att samtalet blir ett problem är därför att vissa chefer inte vågar eller motarbetar att berätta hur 
den anställdes prestation har bedömts (Kikoski & Litterer, 1983, s.33). En av de delar som 
Kikoski och Litterer lyfter fram som viktiga under samtalet är att hålla en dialog med medar-
betaren och låta hen vara deltagande. Att som chef endast läsa upp och visa på hur det gått för 
medarbetaren är destruktivt (Kikoski & Litterer, 1983, s.35). 
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Cederblom (1982) studerade tidigare forskning om medarbetarsamtal och modeller för proces-
sen kring medarbetarsamtal. Efter att ha sammanställt data från den tidigare forskningen, lade 
han sedan fram förslag på faktorer som han ansåg vara viktiga för att uppnå ett effektivt med-
arbetarsamtal. En av dessa faktorer är chefens stöd för den anställde under samtalet. Några av 
de nyckelord som tas upp i denna faktor är acceptans, konstruktivitet och att vara positiv under 
samtalet. Ett av stöden som chefen kan ge till sin anställda och som Cederblom nämner är be-
röm. I en studie av Nemeroff och Wexley (1977) kom de fram till att om chefen gav beröm 
under samtalet så tog den anställde till sig det och blev motiverad till att förbättras (Nemeroff 
& Wexley, 1977, se Cederblom, 1982, s.225). 
 
Den andra faktorn som Cederblom (1981) tar upp är chefens tillåtelse till deltagande i samtalet 
från medarbetarens sida. Genom att endast styra samtalet utefter en förutbestämd mall kan 
hjälpa organisationen att få en bra kontroll på om medarbetarna uppfyller de mål som tidigare 
blivit satta. Men att inte lyssna på sina anställda och låta dem delta i samtalet och komma med 
egna idéer kan sänka motivationen och inställningen till samtalet. Men återigen beroende på 
situationen så pekar Cederblom på att anpassa deltagandet beroende på några variabler. Ett 
större deltagande från medarbetarens sida passar när hen besitter stor kunskap och är självstän-
dig, eller arbetat flera år och skapat en god relation till chefen. Samtidigt bör inte innehållet i 
intervjun vara något ”hot” mot medarbetaren. Med detta vill sägas att om den anställde är själv-
ständig och tycker om att komma med egna förslag, kan det ses som ett hot om intervjun är 
förbered på ett sätt att chefen kommer styra samtalet och inte ge utrymme för diskussion. När 
ingen av dessa variabler är uppfyllda, passar det sig bättre att chefen kontrollerar samtalet och 
inte tillåter lika mycket öppenhet och deltagande under samtalet (Cederblom, 1982, s.226). 
 
Den tredje faktorn är chefens kunskap om medarbetarens arbetsuppgifter och prestation. Denna 
faktor hänger ihop med vad som sagts tidigare om att anpassa samtalet utefter medarbetarens 
kunskaper, typ av yrke och tid som anställd. Genom att ha god kunskap om sina medarbetare 
kan chefen anpassa samtalen på ett bättre sätt och således ge både organisationen och medar-
betaren en positiv utgång av samtalet. För att lyckas att uppnå dessa tre faktorer och uppnå ett 
effektivt samtal föreslår Cederblom att utbilda cheferna. Då han föreslår att samtalen skall an-
passas efter omständigheterna bör chefen vara väl förberedd för att utföra samtalen (Cederblom, 
1982, s226). 
 
Många studier har undersökt om innehållet i medarbetarsamtalen har någon effekt på de an-
ställdas inställning till samtalen. Men inte lika många har undersökt om det har någon direkt 
påverkan på prestationen, även om samtalet har uppfattats som positivt. Lee och Son (1998) 
undersökte detta område genom en kvantitativ studie under en längre period hos ett Koreanskt 
företag.  De samlade in data efter ett av företagets medarbetarsamtal och en enkät sammanställd 
av författarna själva. Sedan samlade de in ny data sex månader efter och undersökte om de 
kunde hitta något samband mellan medarbetarnas utvärdering av medarbetarsamtalet och deras 
prestation. Tre variabler användes för att undersöka innehållet i samtalen; möjlighet att delta 
under samtalet, målsättning och karriärutveckling. Därefter användes två variabler för att un-
dersöka medarbetarnas uppfattning om samtalet; tillfredställelsen och användbarheten av sam-
talet (Lee & Son, 1998, s.206-207). Författarna tog fram två hypoteser där den första var; om 
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de tre variablerna om innehållet i intervjun fanns med i samtalet, då skulle uppfattning om 
samtalet bli positivt. Den andra hypotesen var; om de tre variablerna om innehållet i samtalet 
togs upp, då skulle även de anställdas prestation öka (Lee & Son, 1998, s.205). 
 
Deras resultat visade att det första sambandet mellan innehållet och uppfattningen av samtalet 
stämde. Men den andra hypotesen, att innehållet i samtalet skulle påverka prestationen, fick de 
inget positivt svar på (Lee & Son, 1998, s.207). Variablerna målsättning och karriärutveckling 
var extra viktiga för medarbetarna när de fick bedöma hur tillfredsställda de var med samtalen. 
Just diskussioner om målsättning hade stor betydelse för medarbetarna när de bedömde hur 
användbara samtalen var. Lee och Son anser att variabeln målsättning kan hjälpa medarbetarna 
att få en bättre förståelse för vad cheferna förväntar sig av dem och bedömningskriterierna (Lee 
& Son, 1998, s.209-210). 
  
För att lyckas med att uppnå en god uppfattning av medarbetarsamtalen anser Lee och Son 
(1998) att det finns vissa punkter som chefen borde tänka på när samtalen utförs. Dels att hen 
skall lyssna på medarbetarnas förslag och låta dem delta i utvecklandet av vilka mål som skall 
uppnås. Det är även viktigt att medarbetarna får information om vad som krävs för att utvecklas 
inom organisationen. För att uppnå dessa punkter föreslår Lee och Son att chefer borde få ut-
bildning i hur samtal utförs på bästa sätt, så att bedömningen av de anställda också blir mer 
rättvis. Till sist påpekar de att även chefer borde bli utvärderade utefter hur de genomfört sam-
talen. (Lee & Son, 1998, s.210).  
 
Judge m.fl (2001) undersökte hur tillfredsställelsen på arbetet och prestationen hänger ihop, det 
gjorde dem genom att jämföra tidigare kvalitativa och kvantitativa studier. Efter att ha studerat 
tidigare forskning och modeller kom de fram till tre alternativ som de ansåg bäst förklarade 
sambandet mellan tillfredsställelsen och prestationen. (1) Att det är prestationen som påverkar 
hur tillfredsställda vi är i arbetet, (2) att det är andra aspekter som påverkar hur mycket vi pre-
sterar och hur tillfredsställda vi blir, till exempel vilken belöning vi får vid uppnått resultat. (3) 
Att det kan vara helt andra aspekter som påverkar sambandet mellan tillfredsställelsen och pre-
stationen, så som våra känslor och relationer till chef och medarbetare. Även om forskarna lyfte 
fram dessa alternativ som de mest troliga, fann de dock inte tillräckligt starka bevis för att någon 
av dem kunde förklara sambandet bäst mellan tillfredsställelsen på arbetet och prestationen utan 
föreslog att vidare forskning kring ämnet behövs (Judge m.fl, 2001, s.388-389). 
 
Kikoski och Litterer (1983) lyfter fram att relationen mellan chef och medarbetare är viktig för 
hur effektivt samtalet blir. För medarbetaren är det viktigt att känna sig uppmärksammad och 
att chefen lyssnar på vad hen har att säga (Kikoski & Litterer, 1983, s.37). Genom att vara 
medveten om sina egna och medarbetarnas känslor och tillåta en öppen dialog, borde en starkare 
relation vara lättare att upprätthålla. 
 
En annan del som påverkar hur medarbetarsamtalet presenteras och uppfattas är känslor. Bara 
några av de känslor som kan komma upp under, efter och inför ett samtal kan vara; rädsla, 
ångest, ånger men även hopp och glädje. Den anställde vet att tidigare års samtal skall diskute-
ras och det nya samtalet kan påverka framtiden. Med denna information till hands kan den 
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anställda vara både defensivt inställd och sårbar (Kikoski & Litterer, 1983, s.35). Chefen som 
skall utföra samtalet har också många känslor inblandade. Hen kan vara rädd att skada någons 
känslor eller känna obehag över att i ett senare skede behöva förklara sina motiv till en bedöm-
ning. Denna oro från chefen kan samtidigt uppfattas som något hård eller kall från medarbeta-
rens sida (Kikoski & Litterer, 1983, s.35). 

3.4 Delaktighet 
 
Roberts (2003) hävdar att för att utvecklingssamtal skall fungera så effektivt som möjligt är det 
av väsentlig betydelse att de anställda får lov att vara delaktiga i utvärderingen, bedömningen 
och hela processen kring samtalen. De anställdas delaktighet i utvecklingssamtalen kan göra 
beslutprocessen mer human och etisk (Roberts 1992 se Roberts 2003 s.89). Om de anställda 
har fått vara delaktiga i utvecklingssamtalet kommer kvalitén och kvantiteten i uppgifterna som 
värderingarna grundas på, att bli mer exakta och giltigt grundade (Roberts 1992, Cotton 1993 
se Roberts 2003 s.90). Enligt Roberts (2003) kommer delaktigheten att minska och övergå till 
att bli oäkta om delaktigheten hos de anställda endast accepteras om deras inputs är i enlighet 
med organisationens och ledningens krav och preferenser. Det kommer att leda till minskad 
motivation samt minskat engagemang samtidigt som de anställdas inställning kommer att bli 
mer cynisk (Roberts, 2003, s.94). 
 
Flera studier har pekat på att låta medarbetarna vara mer delaktiga under samtalet. En studie 
visar även på vikten av att låta medarbetarna delta i arbetet inför samtalet. Silverman och Wex-
ley (1984) gjorde en studie hos ett sjukhus för att undersöka om medarbetarna fick delta i fram-
ställningen av bedömningsskalan vid feedback, påverkade deras uppfattning om medarbetar-
samtalet. I studien deltog 65 medarbetare från fem olika avdelningar på sjukhuset, 32 av dem 
fick vara delaktiga vid framställningen av kriterierna för bedömning, medan de resterande 33 
inte var delaktiga. Ingen av de tio chefer som utförde samtalen fick vara delaktiga vid fram-
ställningen och innan samtalet fick samtliga 65 se hur det nya bedömningsformuläret såg ut. 
När medarbetarsamtalet var över fick de anställda även delta i en enkätundersökning där de fick 
frågor om hur de uppfattade samtalet (Silverman & Wexley, 1984, s.705). 
 
Några av de resultat som författarna kom fram till var att de medarbetare som fick delta vid 
framställandet av formuläret ansåg att medarbetarsamtalet fick en större mening. Dessutom 
tyckte de att deras chefer var mer stödjande, att de fick vara mer deltagande samt fick chansen 
att påverka i medarbetarsamtalet. Även målsättningen var satt i ett större sammanhang och 
medarbetarna som deltog i framställandet kände sig mer motiverade att förbättra deras prestat-
ion. Däremot fann de ingen större skillnad mellan de två studiegrupperna i deras uppfattning 
om hur samtalet gjorde dem oroliga och spända. Inte heller att deras chefer var oförberedda, 
godtyckliga och hur kritiska cheferna var till deras prestation (Silverman & Wexley, 1984, 
s.707). 
 
Deras studie visade att om organisationer tillåter sina medarbetare att delta mer i processen 
kring medarbetarsamtalet och inte enbart delta i samtalet, så kan uppfattningen om samtalet bli 
positivare och även motivationen öka. Däremot kunde inte deras studie visa på att även om 
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motivationen till förbättrad prestation kan uppnås, betyder det inte att prestationen verkligen 
kommer att öka (Silverman & Wexley, 1984, s.708). 

3.5 Förberedelser och återkoppling 
 
Inför medarbetarsamtalet anser Price (2013) att det är viktigt att medarbetaren är förberedd och 
utvärderar tidigare prestationer mot uppsatta mål. Även om de mål som medarbetarna vill nå 
inte är klart nedskrivna, kan ändå förhoppningar och intentioner beskrivas tydligt för chefen 
innan samtalet. Detta ger chefen en bättre förberedelse hur denna skall diskutera medarbetarens 
framtida planer (Price, 2013, s.55). 
 
Roberts (2003) hävdade genom Bernardin och Beatty (1984) att ett effektivt medarbetarsamtal 
kräver någon form av återkoppling. De utvärderingssystem som bara ger formell återkoppling 
en gång om året tenderar att vara bristfälliga (Bernardin, Beatty 1984 se Roberts 2003 s.92). 
Roberts (2003) hävdade genom Latham och Wexley (1981) att för att medarbetarsamtal skall 
vara så effektiva som möjligt krävs det att återkoppling sker kontinuerligt formellt men även 
informellt (Latham, Wexley 1981 se Roberts 2003 s.93). 
 
Mani (2002) hävdade med stöd av Ilgen, Fisher och Taylor (1979) att feedback kan hjälpa dem 
som presterar dåligt att prestera bättre genom personlig återkoppling för vad som behöver göras 
för att kunna fortsätta utvecklas. Feedbacken kan även hjälpa till med att förstärka redan flitiga 
medarbetare till att överträffa sig själva. Denna typ av återkoppling är grundläggande för för-
bättring av prestationen hos anställda på alla nivåer samtidigt som det förbättrar organisationens 
prestationer (Ilgen, Fisher, Taylor 1979 se Mani 2002 s.142). 
 
I en undersökning som gjordes på Universitetet i East Carolina, analyserade Mani (2002) ut-
värderingarna som de anställda fick på sin prestation. Det visade sig att alla de anställda pre-
sterade relativt väl, endast fem procent fick bedömningar som var mindre bra. Det fanns ingen 
som fick bedömningar som var otillräckliga och Mani (2002) antog att ledarna gav de anställda 
högre betyg än de förtjänade (Mani 2002, s.145). 
 
När det frågades om de anställda var nöjda med deras ledare, svarade majoriteten att de var 
nöjda. Det fanns även ett stort antal som sade att de litar på sina ledare. Mani (2002) analyserade 
att anställda som är tillfreds med sina ledare är 1.59 gånger mer benägna att säga att de är nöjda 
med prestationsbedömningssystemet, anställda som litar på sina ledare är 1.3 gånger mer be-
nägna att svara att de är nöjda med systemet. Problemet för organisationen kan bli att det nuva-
rande prestationsbedömningssytemet verkar fungera väl men i själva verket ökar inte de an-
ställdas prestationer. Ledaren ger kanske ett för högt betyg, vilket de anställda blir nöjda med, 
men det gynnar inte organisationen i frågan om prestationsutvärdering (Mani 2002, s.150). 
 
Mani (2002) tillägger i analysen av prestationsproblemen att om de anställda inte är nöjda med 
utvärderingen och återkopplingen, kan det också påverka framtida prestation. Om ledarna inte 
ger tillräcklig återkoppling och att relationen till de anställda är skadad, verkar det mindre troligt 
att prestationsbedömningen kommer att motivera de anställda till att förbättra sin prestation. 
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Om ledarna anser att systemet inte tycks motivera de anställda, bör ledarna analysera sina re-
lationer till de anställda (Mani 2002, s.150). 
 
Relationen mellan utvärdering, återkoppling samt prestation försökte Jawahar (2006) att under-
söka då han utförde en enkätundersökning hos ett amerikanskt softwareföretag. För att samla 
in data svarade 256 anställda på en enkätundersökning. Fyra veckor efter medarbetarsamtalen 
och fem månader efter enkätundersökningen utfördes nya medarbetarsamtal (Jawahar, 2006, 
s.18-19). I enkätundersökningen fick medarbetarna svara på hur de uppfattat samtalet och hur 
nöjda de var utefter sex variabler; Tillfredställelse med återkopplingen, tillfredställelse med 
chefen, tillfredställelse med sitt jobb, lojalitet mot organisationen, lojalitet mot chefen och av-
sikt att lämna organisationen. Sedan sammanställdes utvärderingen av medarbetarnas prestation 
och jämfördes med svaren från enkäterna (Jawahar, 2006, s.19-20). Med jämförelsen av med-
arbetarnas prestationer under två perioder och de anställdas uppfattningar av samtalet, under-
sökte Jawahar vilken effekt en positiv uppfattning av medarbetarsamtalet kunde ge. 
 
Resultatet från studien visade att hur nöjd medarbetaren var med sin feedback från föregående 
samtal påverkande prestationen i nästkommande samtal. Det visade sig även att om de anställda 
var nöjda med feedbacken från sina medarbetarsamtal höjdes även tillfredställelsen med chefen, 
jobbet och lojaliteten mot chefen och organisationen. Dessutom när medarbetarna var nöjda 
med återkopplingen ökade inte intentionen att lämna organisationen. Jawahar föreslår genom 
sitt resultat att organisationer borde ta medarbetarsamtalen och dess process på allvar då det 
visar sig kan ge positiva effekter (Jawahar, 2006, s.24-25). 
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4. Empiri 
 
I detta avsnitt ger vi först en presentation av strukturen och tillvägagångssätt, därefter presen-
teras vår insamlade empiri med vissa utvalda citat från intervjuerna. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattning av den insamlade empirin. 

4.1 Empiripresentationens struktur 
 
För att kunna besvara vår forskningsfråga och uppfylla vårt syfte i arbetet har vi utfört intervjuer 
på ett kommunkontor på två separata avdelningar. Vi ville undersöka hur medarbetarsamtal 
fungerar i praktiken samt vad det finns för åsikter om det, både ur medarbetarperspektiv men 
även ur ett ledarperspektiv. Där av har vi intervjuat fem personer per avdelning varav fyra med-
arbetare och en ledare. 
 
Vi intervjuade varje person i ett enskilt samtal, antingen på deras egna kontor eller i ett annat 
rum som fanns att tillgå på avdelningen. Det var dem själva som fick avgöra platsen för inter-
vjun. Vi spelade in intervjumaterialet med en diktafon samtidigt som en av oss antecknade 
stödord och liknande i ett skrivblock. Vi hade intervjufrågor för medarbetare samt chef på se-
parata papper. 
 
Vi kommer att presentera vårt intervjumaterial som vi transkriberat och valt ut de delar som var 
relevanta till vår forskningsfråga. Vi kommer att låta respondenterna vara anonyma i sina svar 
eftersom det fanns önskemål om det från vissa. Vi kommer inte att särskilja avdelningarna från 
varandra utan presentera allas svar sammansatt under varje rubrik. Detta också för att det ej 
skall kunna urskiljas vem som sagt vad. Vi kommer att beblanda de frågor som både chef och 
medarbetare fick under samtalet i presentationen av materialet. 
 
Slutligen kommer vi att sammanfatta det som vi anser vara mest relevant för vår tolkning. Vi 
kommer att använda en förkortning för medarbetarsamtalen i den löpande texten, förkortningen 
vi använder oss av är MAS. 

4.2 Presentation av empirisk data 

4.2.1 Medarbetarsamtalets syfte för organisationen 
 
De flesta respondenter svarar ganska lika när frågan kommer om vad MAS har för betydelse i 
organisationen enligt dem. MAS i organisationen fokuserar på det gångna året och mål som 
satts samt vad man presterat enligt den individuella målsättningen. Utveckling är också en vik-
tig del som tas upp och medarbetarna på båda avdelningarna var ganska överens om att det är 
det som är viktigt dels för att medarbetaren skall kunna växa samtidigt som organisationen har 
nytta av det ”En form av kvalitetssäkring” uttryckte en av respondenterna, dels också för att 
bibehålla motivation hos medarbetarna. En av respondenterna uttryckte sig ”att sitta och jobba 
med samma sak år ut och år in är det värsta som finns”. 
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Delaktighet var också en viktig del, för att medarbetarna skall känna att de vill stanna i organi-
sationen när de får lov att nå fram med sina individuella önskemål ”känner jag mig delaktig 
och känner att jag når fram med mina tankar och önskemål så kommer ju jag att vara kvar – 
det är ju en vinst såklart!” sade en av respondenterna. En av cheferna uttryckte att MAS kan 
vara en koll av behov hos båda parter i organisationen ”Vad behöver individen göra för att nå 
upp till chefens mål och vad kan chefen ge individen för att kunna nå målen”.  
 
En annan chef uttryckte att det var viktigt både för chefen samt medarbetaren att ha en plan för 
hur utveckling skall ske samt att ta upp önskemål om framtiden ”För organisationen är det 
viktigt att medarbetarna stannar kvar. Om medarbetarna känner att de inte utvecklas är risken 
stor att de lämnar och då förlorar organisationen kompetens”. Kompetensen verkar vara en 
central del i alla respondenternas syn på MAS. Rätt kompetens på rätt plats och även att che-
ferna skall se till det individuella behovet och önskemålen. En av respondenterna uttryckte sig 
”det är upp till chefen att se till hela organisationen och fördela kompetensen där den gör 
nytta”. 

4.2.2 Medarbetarsamtalets betydelse för medarbetaren/chefen 
 
Vid förfrågan om den individuella betydelsen av MAS hos medarbetarna så svarades det bland 
annat att MAS är ett tillfälle att ta upp saker som vanligtvis inte tas upp i vardagen, en av 
cheferna sade ”Medarbetarsamtalet hjälper medarbetare och chef att ta upp de frågor som inte 
tas upp på veckovisa möten eller i fikarummet”. MAS uppfattas som en bra avstämning och att 
det är ett viktigt samtal till att ta upp hur medarbetaren ”upplever sin arbetssituation och vilken 
riktning medarbetaren vill ha i sina arbetsuppgifter samt i arbetslivet” sade en respondent. 
 
MAS beskrevs även som ”en väckarklocka” av en av respondenterna, följt av svaret ”då du i 
det vanliga arbetet bara jobbar på och glömmer bort vad du gör och varför”. På båda avdel-
ningarna verkar det som att den vardagliga dialogen fungerar bra och att medarbetare samt chef 
kan ta upp saker som kommer upp i det vardagliga arbetet genom att sätta sig ner hos varandra 
utan att behöva boka ett separat möte. Det fanns mycket positiva betydelser för medarbetarna 
med MAS men vid förfrågan så framkom det även att det fanns brister. Dels att MAS verkar 
vara något som de flesta vill ska bli av men att tiden inte alltid räcker till. En av respondenterna 
uttryckte sig ”Ibland kan det vara svårt att få till ett samtal, det blir inte av eller kanske blir av 
väldigt sent, medarbetarsamtalet har inte fått utrymme i tid”.  
 
Förberedelserna verkar inte heller vara något som det avsätts mycket tid och eftertänksamhet 
till. Enligt en av respondenterna var förberedelserna inför MAS viktiga enligt hens synpunkt 
men det fanns brister där hittills. Däremot sade en annan respondent att ”Medarbetarsamtalet 
är en rättighet som vi har men även en skyldighet att förbereda sig inför så att det blir en 
dialog” vilket pekar på att det inte endast är upp till chefen att se till så att förberedelserna 
fungerar väl.  
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Återkopplingen var även något som de flesta verkar vilja ha men det fanns även brister där, en 
av respondenterna sade ”Vad som upplevts som negativt med medarbetarsamtalet hittills har 
varit att återkopplingen inte varit bra”, dock verkade det finnas en förståelse till detta med 
tanke på att det förekommit täta chefsbyten. En annan negativ vinkling av MAS var att löne-
samtalet kunde ha starka kopplingar till vad som tagits upp i MAS, det kunde gärna vara två 
skilda samtal önskades det av en respondent. 
 
Övriga reflektioner kring vad MAS har för individuell betydelse var exempelvis att MAS kan 
hjälpa till att ”se den större bilden” som en av respondenterna uttryckte sig. Även en av respon-
denterna sade att MAS ger en viktig reflektion av vad man gör i sitt arbete ”Det rullar på väldigt 
annars, man behöver stanna upp ibland faktiskt och tänka efter” avslutade hen med. 

4.2.3 Medarbetarsamtalets struktur och omfattning i organisationen 
 
Hur MAS är strukturerat och ungefär hur länge samtalen äger rum varierade mellan avdelning-
arna, alltifrån 20 minuter till två timmar. Det sistnämnda skedde när chefen var ny och ville lära 
känna medarbetaren och därmed drog det ut på tiden.  
 
Det mest vanliga förekommande var en timmas samtal och de flesta ansåg att det räckte. Vid 
förfrågan så svarade de flesta att det kanske inte vore dumt med fler gånger per år. En respon-
dent svarade ”Behöver jag mer tid så är det såklart att jag får det”. En annan ansåg att längre 
tid med MAS riskerar att samtalet drar ut på annat. En respondent svarade att det varierade när 
samtalen äger rum men tryckte sen på att hen ansåg att det borde vara mer regelbundet. En 
annan respondent uttryckte att samtalen skulle kunna äga rum en gång i halvåret ”så hade det 
varit lite färskare”. Uttryckligen poängterade en av cheferna starkt att ”De SKALL och görs nu 
för tiden en gång per år” och ansåg inte att det behövdes ske oftare ”vi är här för att göra ett 
jobb” sade respondenten medan hen fortsatte med ”det finns och måste finnas utrymme. Det är 
en respektfråga, man skall se till att det finns luft i systemet”. 
 
De flesta ansåg att det underlättade att de satt nära sin chef och därför inte hade ett stort behov 
av att MAS skulle ske oftare. En av respondenterna kunde tänka sig att ha samtalen tätare ”man 
blir mer uppdaterad om det utförs fler gånger”. 
 
Det verkar därmed variera från person till person men det var ingen som var direkt emot att ha 
samtal fler gånger per år, några hade inte ens tänkt tanken av att ha det fler gånger. I vissa fall 
upplevdes det som att tiden gick så fort tills nästa samtal skulle ske. På en av avdelningarna 
hade det tagits upp till diskussion att införa gruppsamtal under året där specifika ämnen skulle 
tas upp. 

4.2.4 De olika delar som diskuteras i medarbetarsamtalet 
 
Vanlig förekommande i MAS är en återblick i hur året har sett ut. En av cheferna sade ”Vi ser 
hur man har jobbat 2015, inte vad man gjort innan” och ”Vi har en grund vad vi skall prata 
om. Förutsättningar, utbildningar och samverkan med mig och medarbetarna”.  
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Andra delar som diskuteras är exempelvis kompetensutveckling, arbetsmiljöfrågor, upplevelser 
av varandra som chef och medarbetare, annat som kan utvecklas eller förbättras, mål, om med-
arbetaren behöver gå någon utbildning för sin tjänst samt utförda prestationer.  En av respon-
denterna nämner att MAS tar upp ”Dels hur chefen ser på det arbete medarbetaren utfört, men 
även medarbetaren får en chans att berätta det hen tycker att chefen missat”. 
 
Gällande utvecklingsmöjligheter ansåg en respondent att det diskuterats men att hen känt behov 
av att få fler utvecklingsmöjligheter. Å andra sidan hade hen inte drivit på det vidare med che-
fen. Vidare fortsätter respondenten med MAS och säger ”För mig har det varit att lyfta fram 
delar som ex. arbetsbelastning att försöka hitta ett sätt tillsammans att hinna med det man 
skall” och att ”I och med vår nya roll så har vi alla känt stort behov av att kunna få utvecklas 
i den nya rollen”. 
 
En av cheferna verkade medveten om att de anställda på avdelningen inte hade som syfte att 
stanna kvar inom organisationen för evigt utan nämnde att ”Då gäller det att ha en plan för 
tjänsten, hur den med tiden kan komma att förändras och om det matchar medarbetarens tan-
kar”. 
 
Med MAS diskuteras det efter individens olika förutsättningar och behov. Det lyfts fram att 
samtalet har grundfrågor som tas upp men att medarbetaren tillsammans med sin chef sedan 
bygger på samtalet utefter individens önskemål. Vidare nämner en av cheferna att när hen själv 
håller i MAS så är upplägget relativt avslappnat men uttrycker fundersamt ”Det kan nog vara 
en form av utbildningsnivå i hur man håller MAS om jag skall vara helt ärlig”. Som ny anser 
respondenten att chefen kanske vill ha en struktur och mall att gå efter, ha ett mer ledande MAS 
medan hen själv känner att hen inte är i behov av det när hen har lång arbetserfarenhet.  
 
Lönesamtalet verkar också ha en viss koppling till MAS, mer på ena avdelningen än den andra. 
Dock var de flesta eniga om att vissa saker som diskuterats i MAS återkommer när lönesamtalet 
äger rum samt när löneökningen bestäms. 
 
En av cheferna sade utan tvekan att ”Lönesamtalet har en STARK koppling till medarbetarsam-
talet, lönesamtalet är kvittot om du uppfyllt det som vi pratade om i höstas. Vad skall jag annars 
sätta lön på?” Däremot medgav hen att det generellt sett kunde vara negativt med kopplingen, 
med tanke på vad som tas upp eller kanske inte tas upp av medarbetaren under MAS. Respon-
denten säger vidare att ”Men det är självklart att det skall finnas en koppling, annars lever det 
sitt eget liv”. 

4.2.5 Delar i medarbetarsamtalet som anses viktiga 
 
Vad som är själva kärnan i MAS är en subjektiv frågeställning. De flesta respondenter är eniga 
om att det är ett levande samtal och att ”man formar det tillsammans” som en respondent ut-
tryckte sig. Vidare påpekas det att medarbetaren själv har ett eget ansvar av att göra samtalet 
till det medarbetaren vill. Att kunna samtala öppet och ärligt med sin chef verkar vara något 
som de flesta tycker är viktigt varav en av respondenterna sade ”Det viktigaste är att vara ärlig 
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och känna att du vågar och kan ta upp det du vill. Går det dessutom att koppla innehållet till 
prestationen och vad som kan göras bättre är det positivt”. En annan av respondenterna ansåg 
att hen gärna tar emot och kan ge kritik ”Jag tycker det är viktigt att kunna säga till chefen, att 
man är ärlig mot varandra även om det är en CHEF. Man skall kunna säga vad man tycker 
och tänker utan att det skall påverka. Jag känner att jag har det så”. En annan respondent säger 
att öppenhet är viktigt ”att det är högt i tak”. 
 
En tillfredsställande arbetsmiljö är något som värderas högt hos de flesta respondenterna, en av 
respondenterna ansåg att ”mycket handlar ju om hur man trivs på arbetet det är inte bara vad 
man presterat, det går hand i hand”. Men prestationen är något som diskuteras och det också 
kopplat till hur personen i fråga utfört det som varit hens uppdrag i arbetet. Förutsättningarna 
för att medarbetaren skall klara av det som förväntas hänger inte endast på medarbetaren själv 
utan också vad chefen ger för hjälp på vägen ”Man måste få en koppling till hur man utför sitt 
uppdrag sen är det upp till mig att ge dig förutsättningar för att du skall klara av ditt uppdrag. 
Det är det som är ett utvecklingssamtal, vi är på väg någonstans” säger en av cheferna. 
 
Upplevelsen av varandra som medarbetare och chef och samarbetet sinsemellan påpekas som 
en viktig faktor för en fungerande arbetsmiljö. En respondent säger ”det är viktigt hur man 
upplevs, inte enbart prestationen vid specifika uppgifter utan hur man är som person. Det är 
en viktig del för medarbetarens utveckling, hur du upplevs som person och inte enbart hur du 
löser en situation”. 
 
Det krävs också att gruppen samt medarbetaren kan finna en balans i sitt arbete och sina upp-
gifter, en av respondenterna sade ”stundtals känns det som att man blir uppäten av verksam-
heten och inte hinner med det jobbet som man kanske skulle göra”. Det har diskuterats och 
avdelningen har försökt med att sätta gränser för de arbetsuppgifter som hör till dem och de 
som inte gör det. 
 
Ett anpassat samtal till individen sägs vara en förutsättning för att MAS skall bli så bra som 
möjligt. Dock uttrycker en respondent att det inte kan vara så enkelt alla gånger men att mer 
erfarna chefer brukar vara bättre på det. En annan respondent anser inte att lönen skall ha kopp-
ling till MAS, utan samtalet skall handla mer om personlig utveckling och vad medarbetaren 
tillför och inte. 

4.2.6 Medarbetarsamtalets upplägg i organisationen 
 
Upplägget av MAS ser ungefär likartat ut på de båda avdelningarna. Det verkar som att frågorna 
är relativt standardiserade och förutbestämda men att dem ändå kan kringgå eller lägga till frå-
geställningar som känns relevanta, beroende på vem det handlar om och hur vederbörande väl-
jer att utforma sitt eget samtal. Frågorna som ställdes var öppna ansåg alla medarbetare och 
chefer. En av respondenterna uttrycker att ”Det gör inte så mycket att grunden är densamma. 
Vissa delar skiljer sig ju så klart mellan åren. Men då är det upp till mig att ta upp det”. En 
annan respondent anser det positivt med att hen själv kan komma med annat innehåll till sam-
talet ”det är positivt just när man ändå kan komma med andra infallsvinklar i det”. 
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Det verkar som att samtalen ter sig olika beroende på hur chefen och medarbetaren känner att 
de kan interagera med varandra. Olika människor pratar på olika sätt och ser ett möte på olika 
sätt. En av cheferna berättade ”Det ser väldigt olika ut hur vi kan prata med varandra, vissa är 
mer nervösa än andra. Då kan man tända ett ljus ta en kopp kaffe och fråga hur det är och vad 
har hänt sen sist och då får man hitta en pedagogik för att det skall bli bra då blir det ett bra 
samtal. Kulturellt så gör man olika där det vet jag”. Chefen anser alltså att hen kan sätta en 
grund i att använda pedagogik för att samtalet skall bli så gynnsamt som möjligt. 
 
Ett samtal kan vara uppbyggt av antingen öppna eller stängda frågeställningar eller siffersystem 
där medarbetaren värderar sig själva utifrån exempelvis en linje. En av cheferna berättade hur 
olika det har sett ut på tidigare arbetsplatser ”Ibland skulle medarbetarna värdera sig själva 
och deras prestation i olika staplar och linjer. Chefen gjorde samma utvärdering av medarbe-
taren och sen jämfördes dessa”. Vidare berättar respondenten att ”Används endast staplar och 
linjer finns risken att viktiga diskussioner omkring frågorna inte kommer till tals. För organi-
sationen kanske modellen med staplar och statistik räcker, men för medarbetaren och dess ut-
veckling anses den fria, dialogmodellen vara bättre”. 
 
En annan respondent berättade sina upplevelser av MAS både i nuvarande organisation men 
även i tidigare anställningar ”I ett internationellt företag var medarbetarsamtal mest rutor som 
skulle kryssas i, medan på ett annat företag hade de knappt något medarbetarsamtal. I dagens 
organisation får medarbetarna bland annat gradera sig själva på en linje vart de tycker de står 
i vissa frågor”. 
 
Det skiljde sig lite mellan avdelningarna på vad för sorts dokumentation som gjordes under 
samtalets gång, på den ena avdelningen dokumenterades det i princip inget eller endast stödord 
som chefen sedan kunde sätta sig ned och få nedskrivet efter samtalet. Chefen ansåg att hen 
hade bra koll. Ingen skriftlig dokumentation fick medarbetarna efter samtalet utan återkopp-
lingen skedde mer informellt under det dagliga arbetet. På den andra avdelningen har medar-
betarna alltid fått en skriftlig dokumentation från chefen som de själva kunde förvalta över och 
ha med tills nästa medarbetarsamtal. Dock i och med chefsbyte så hade det inte riktigt hunnits 
med ännu. En av respondenterna sade ”Vad som saknades denna gång var en nedskriven åter-
koppling att ha tillgång till nästa år. Föregående år har det funnits men jag tror att den nye 
chefen kommer ge skriftlig feedback senare under året”. En annan respondent berättade utifrån 
sitt senaste samtal med chefen att ”Viss dokumentation användes för att jämföra med föregå-
ende perioder”. 

4.2.7 Vem styr samtalet? 
 
Vem som styr samtalet verkar det vara olika uppfattningar om mellan medarbetarna och avdel-
ningarna. De flesta svarar att både chefen och medarbetaren äger samtalet ihop och skall vara 
lika delaktiga ”det skall inte handla om att chefen skall sitta och styra utan man ger och tar 
även om det handlar om en själv” säger en respondent. Några ansåg att det var chefen som styr 
samtalet från början, även fast de sedan sammanfattade det slutligen som en dialog mellan båda 
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parter. En av respondenterna ansåg att chefen definitivt styrde samtalen även om det blev en 
dialog ”för att hålla tiden och annat kanske också naturligtvis” berättade respondenten vidare. 
Beroende på vem som styr eller inte ansåg en av respondenterna bero på vad medarbetaren och 
chefen hade för relation och personligheter. Under respondentens tidigare MAS med andra che-
fer så har hen uppfattat att det inte var bra eftersom det ”enbart var envägskommunikation”. 
 
En av cheferna ansåg att det var hen som styrde generellt sett. Dock poängterade respondenten 
att ”jag säger oftast att nu är det vi som har detta ihop. Så jag bestämmer modellen men vi äger 
samtalet ihop”. En respondent ansåg att det var väldigt personbundet vem som styr samtalet, 
en annan respondent ansåg att deras senaste samtal var frågestyrt men ändå relativt brett med 
utgångsfrågor som det sen resonerades kring. Utgångsmässigt verkar det därmed vara chefen 
som styr men en av respondenterna ansåg att hen själv kunde påverka om det exempelvis var 
på tal om kompetensutveckling inom ett område så kunde respondenten marknadsföra sig lite. 
Vidare reflekterade respondenten över att det var medarbetaren som tog över samtalet för 
mycket ”ibland känns det som att man själv styr samtalet och då är det chefens ansvar att ta 
tillbaka bollen”. Medan en annan av respondenterna upplevde det som att vissa chefer kunde 
ta över för mycket ”vissa chefer är glada av att höra sin egen röst men det man vill är att de 
skall vara tysta så man får säga det du vill”. 
 
En av cheferna berättade att hen för anteckningar för att hålla lite koll inför framtida lönesätt-
ning. När vi frågar vidare om medarbetarna får ta del av dem anteckningarna får vi svaret ”Nej! 
Men jag förstår det är en relevant fråga. Grejen är ju att det är ett samtal. Det är ett arbets-
material och då behöver vi inte diarieföra det. Jag tar med mig dokumenten till nästa samtal”. 

4.2.8 Uppfattningar om processen kring medarbetarsamtalet 
 
Medarbetarnas syn: 
 
Vissa anser att uppföljningen fungerar bra, att de får tillgång till material som de vid nästa 
samtal kan ta upp och diskutera. Medan några av medarbetarna vet att förberedelsen normalt 
sett brukar fungera väl. De brukar få underlag på vad som ska gås igenom och vad de skall 
tänka på, men med tanke på chefsbytet så har medarbetarna överseende med det och tror samt 
hoppas på att det kommer framöver. En annan av respondenterna tyckte däremot att det var bra 
att hen inte fick något att förbereda sig med och det ansåg respondenten vara positivt ”annars 
förbereder du dig på att svara rätt på frågorna” uttryckte hen sig. En annan av respondenterna 
ansåg att bristandet i förberedelserna var dålig planering av chefen och att ”samtalet blir sämre 
när det inte getts tid till förberedelse”. Det brukar förekomma en standardmall på en av avdel-
ningarna, på de frågor som kommer att dyka upp. En av respondenterna anser att formuläret 
skulle kunna vara format efter varje individs behov ”I den bästa av världar så hade formuläret 
varit lite mer personinriktat”. 
 
Uppföljningen på avdelningarna verkar skilja sig en del. En av respondenterna uttryckte sig 
”Uppföljningen vete sjutton… Det kan nog dröja lite” och menar att de borde arbeta mer aktivt 
med återkopplingen eftersom respondenten själv ansåg att det är viktigt. Dock fungerar den 
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vardagliga dialogen på avdelningen mycket väl och kan anses som en form av återkoppling 
utan att den sker formellt. Respondenten säger vidare att ”Om jag skulle få någon form av åter-
koppling ett tag efter samtalet så skulle det kunna vara en form av morot att fokusera på det 
man kommit överens om”. En annan av respondenterna ansåg att det räckte med endast muntlig 
feedback efter ett MAS och det ”visar på en närvarande chef som bryr sig”. 
 
Det verkar som att det finns en aktiv återkoppling på en av avdelningarna men att den verkar 
ha skjutits upp i och med chefsbytet som gjordes. De flesta respondenter verkar säkra på att det 
kommer komma en skriftlig återkoppling framöver, det har lagts fram på deras möten men att 
chefen inte hunnit med det ännu.  
 
Hur cheferna arbetar: 
 
En av cheferna säger att hen brukar dela ut en mall och att samtalen skall hållas enligt den. 
Respondenten berättar vidare att det är personbundet om medarbetarna vill ta del av mallen 
eller inte ”Vi är lite olika där” anser hen. Den andra chefen berättar att hen är medveten om att 
det brustit i rutinerna för förberedelserna men vill själv att det inför nästa samtal skall fungera 
och vara väl förberett. Det brukar delas ut en mall som innehåller de frågor som skall diskuteras. 
Vidare säger respondenten ”Till nästa gång vill jag att mallen kommer ut mycket tidigare och 
att medarbetarna skall under ett möte kunna säga vilka punkter de vill ha med”.  
 
I uppföljningen på ena avdelningen diskuterades det som tagits upp under tidigare samtal och 
vad medarbetarna har för tankar inför framtiden. Även chefen här kände att hen får feedback 
av medarbetarna, då medarbetarna säger vad de tycker om chefens arbetssätt samt delegerandet 
av arbetsuppgifter. På den andra avdelningen säger chefen med en gång att medarbetarna inte 
får någon återkoppling ”nä då har vi redan haft samtalet då får det vara nog! Ingen mer feed-
back. Men däremot om de undrar vad vi har sagt”. Hen säger att det inte sker något aktivt 
arbete med feedback till medarbetarna ”mer än att den finns där, det vi lovat skall vi ju jobba 
med. Annars blir det kaka på kaka”. Dock medger chefen att medarbetarna möjligtvis känner 
ett behov av feedback men säger att hen ger medarbetarna feedback varje dag. ”Det finns kanske 
ett större behov om du inte arbetar i en personalgrupp och inte har nära till din chef. Utveckl-
ingen gör vi ju varje dag det är inte bara där och då. Alla har behov att få bekräftelse”. 

4.2.9 Får medarbetarna påverka medarbetarsamtalet samt dess innehåll? 
 
De flesta respondenter vi intervjuade svarade relativt lika vid förfrågan om de själva kände att 
de har möjligheten att påverka MAS samt dess innehåll. De flesta känner att de har möjlighet 
att själva lyfta delar som är relevanta för dem. Samtalet känns inte slutet utan som en god dialog 
mellan chef och medarbetare, lätt att lägga till andra infallsvinklar både för medarbetare men 
också för chefen. 
 
Däremot lyfter ett flertal respondenter att det är upp till medarbetaren att själva påverka om de 
vill tillägga eller ändra innehållet ”man måste våga påverka under samtalet” säger en av re-
spondenterna. En annan respondent menar på att det absolut finns en möjlighet att påverka 
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samtalet samt innehåll ”men om medarbetarna sedan använder sig av den möjligheten är en 
annan sak” säger hen. Det verkar relativt öppet på båda avdelningarna att själva ha möjligheten 
att påverka det individuella samtalets innehåll, även om det är chefens som leder samtalet kän-
ner de flesta medarbetare att det finns möjlighet att lyfta andra frågor att samtala kring, men att 
det ansvaret inte ligger hos chefen utan hos medarbetaren att ta upp. MAS ägs av medarbetaren 
och det är upp till medarbetaren att göra samtalet till sitt ”annars blir det bara fråge/svar-
grejer. Då kan du lika gärna fylla i en blankett sen tar chefen och tittar på den och sen blir det 
inte mer än så”. 
 
De flesta respondenter på båda avdelningarna anser att det finns en god dialog mellan chef och 
medarbetare, en öppenhet till varandra. En av respondenterna menar på att ”det är lätt att säga 
om det är något man tänker på”. En annan av respondenterna berättade att samtalet är grundat 
i färdiga frågeställningar som det resoneras kring men vill medarbetaren samtala om någonting 
annat så finns det utrymme för andra samtalsämnen ”så länge de är relevanta”. Vidare berättar 
respondenten att det kan finnas en rädsla för vad medarbetaren vågar ta upp eller inte samt om 
medarbetaren vågar gå in och påverka för mycket. Det kan finnas en rädsla i att bedömningen 
hänger på vad som tas upp under samtalets gång ”vissa förväntar sig att chefen håller i samtalet 
och man ska försöka att bara svara rätt, annars får man fel lön”. 

4.2.10 Delaktigheten i medarbetarsamtal samt bedömningsprocessen 
 
Underlaget till MAS verkar ha en standardiserad grund inom de båda avdelningarna. På ena 
avdelningen hade den nye chefen med sig underlag från hens tidigare tjänst och frågorna upp-
levdes som standardfrågor men de var väldigt öppna att diskutera kring. I framtiden antog re-
spondenten att de möjligtvis kommer att få vara delaktiga i vilka frågor som skall tas upp. En 
annan respondent berättade att frågorna till MAS och processen är utarbetade tillsammans med 
facket och därför är det redan ganska klart med vad som skall vara med. Respondenten antar 
att om medarbetare är engagerade i facket så kanske chansen är större att kunna påverka. Vidare 
berättar respondenten att medarbetaren har möjlighet att påverka utformningen av MAS innan 
samtalet äger rum, eftersom de brukar få material att förbereda sig till. Dock anser respondenten 
att det inte är lämpligt att under samtalet gång säga att medarbetaren inte är nöjd med frågorna. 
En annan respondent anser inte att frågorna är själva tyngdpunkten i samtalen ”däremot att få 
egen tid med chefen och diskutera”. 
 
Bedömningen anser inte medarbetarna att de får vara särskilt delaktiga i. Exempelvis när det 
handlar om lönesättning. En av respondenterna sade ”Det är svårt att sätta lön – vad är värt 
vad? Därför är det upp till medarbetaren att säga vad man själv åstadkommit – då har man i 
alla fall lyft det!”. En annan av respondenterna hävdade hen inte har behov att delta i utform-
ningen av fråge- eller bedömningsmallen då det bara är en standardmall. Respondenten tycker 
däremot att det är viktigt att ta upp saker löpande och inte vänta med vissa delar tills MAS skall 
hållas. 
 
En annan respondent säger att hen aldrig sagt emot bedömningen men att det nog funnits en 
möjlighet att påverka den. En annan respondent säger att det finns en möjlighet att ”säga vad 
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man tycker och tänker”. De flesta är överens om att ett levande samtal under samtalets gång är 
viktigt.  

4.2.11 Känslor efter medarbetarsamtalet 
 
De flesta känner sig nöjda efter sitt MAS. Ingen av respondenterna upplevde det som att de var 
direkt missnöjda eller kände att MAS hade haft en negativ inverkan på dem. En av responden-
terna berättade att känslan efter ett samtal är bra eftersom det känts som att chefen lyssnat och 
att de båda befunnit sig på samma nivå. Vidare berättar respondenten att det är efter samtalet 
som det är upp till bevis om chefen håller det som kommits överens om under MAS ”känns 
som att det inte alltid händer”. Då har respondenten fått påpeka det i efterhand till chefen.  
 
En annan respondent menar att samtalen har känts bra efteråt om chefen varit bra. I tidigare 
erfarenheter från respondentens anställningar, har relationen till chefen inte alltid varit så bra 
och då har MAS ”uppfattats som jobbiga” enligt respondenten. Sedan kan också en negativ 
inställning till MAS uppstå om det brister i andra aspekter på avdelningen ”då kan medarbe-
tarsamtalet få en negativ ton och då blir inte känslan bra”. Respondenten avslutar med att 
chefen har en stor inverkan på utgången av MAS ”beroende på hur erfaren och trygg chefen 
är, blir känslan och uppfattningen av medarbetarna olika”. 
 
Gällande om medarbetarna känner sig mer motiverade eller inte såg lite olika ut. De flesta sva-
rade att de kände sig motiverade och hade en bra känsla efter sitt MAS. En av respondenterna 
sade ”Jag känner mig motiverad men skulle jag exempelvis få återkoppling om två månader 
efter samtalet så skulle nog motivationen hålla i sig!” En annan respondent tyckte att det kändes 
gott efter samtalet, när hen fått en stund att bara sitta och reflektera kring många bitar. Vidare 
sade respondenten att ”när man fått hjälp med bitar som man har velat så blir man mer moti-
verad”. En annan respondent var osäker i sin uppfattning om hen verkligen kände sig motiverad 
efter samtalet då de i sitt vardagliga arbete löpande tar upp saker som tagits upp under samtalet. 
Vidare sade respondenten att hen inte kände sig mer målinriktad tack vare samtalet utan nämner 
att hen inte är i behov av ett MAS för att veta vad som skall utföras. En annan av respondenterna 
sade också att de som tagits upp under samtalet även kan diskuteras dagen efter, men menar på 
att det kan vara svårare att ha det så om det handlar om en större organisation. En respondent 
säger att samtalet i sig inte har någon stor påverkan på motivationen ”då det endast är ett samtal 
och du som medarbetare skall vara motiverade oavsett om du har medarbetarsamtal eller inte”. 
 
En av respondenterna hade själv känt att det vid ett MAS skall ”knös in” och att det har känts 
som att det är ont om tid. Men att det alltid efter ett samtal har känts bra och att hen tror det 
alltid faller väl ut för både organisationen men även medarbetaren. Dock berättar respondenten 
vidare att det känts som ett ”stressmoment att trycka in medarbetarsamtal i en vardag som 
redan är full”. 
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Miljöombyte under MAS hade en positiv inverkan på en av medarbetarna som berättade ”I mitt 
senaste medarbetarsamtal så var vi inte på kontoret som vi brukar utan vi befann oss på ett fik, 
bra med miljöombyte!” Hen berättar vidare att en chef är en chef men att det var bra initiativ 
att byta miljö. 
 
En av cheferna menade på att alla är så olika i sina uppfattningar och att det kan vara svårt för 
en chef att påverka dessa uppfattningar. Hen sade att ”Om exempelvis någon får negativ feed-
back, kan en person ta det väldigt personligt medan någon skärper till sig och någon annan 
bara låta det rinna av. Denna stora variation mellan hur medarbetarna uppfattar budskapet i 
samtalen är något som är svårt en chef att påverka”.  

4.2.12 Chefernas återkoppling samt utbildning i medarbetarsamtal 
 
I fråga om cheferna fått någon utbildning i MAS så svarade en av cheferna att hen säkerligen 
fått någon slags utbildning, men menar på att i större företag så förekommer det oftast mallar 
och menar på att erfarenhet avgör arbetssättet med dessa. Hen säger ”ju mer man arbetar med 
samtal så struntar man i det. Vi kan inte fråga dumma saker om det inte behövs”. Mallarna 
finns där för en stöttning i hur cheferna kan tänka och hur de skall bli tryggare i sin roll under 
samtalet. Chefen poängterar att ”man måste ut och pröva tillslut blir man bättre och bättre, 
learning by doing”. 
 
En annan av cheferna berättade att hen fick utbildning från en tidigare arbetsplats, det utbildades 
både i MAS men också i personalutbildning. Hen poängterar att det viktigaste för ett lyckat 
MAS är att ha tiden för det, vilket har uppfattats som bristande ibland. Specifikt inom organi-
sationen idag, då medarbetarna denna gång kände att det inte fanns tid för MAS och bestämde 
då att de skulle skjuta på det. Respondenten berättar vidare att MAS förr i tiden var mer inrik-
tade på kurser som medarbetarna borde genomföra för att utvecklas, utvecklingssamtal då var 
mer av en envägskommunikation. I en av de utbildningar som respondenten fick gå på var 
inriktad på en dialog mellan chefer och medarbetare, Efter utbildningen kom cheferna på nya 
idéer hur samtalen kunde utföras och även medarbetarna gav cheferna feedback på chefens 
arbete. 
 
Båda cheferna är eniga om att MAS är ett samtal mellan båda parter och att det är ett bra tillfälle 
att motivera och stimulera medarbetarna dels via feedback sade den ena chefen, också för att 
ge bra förutsättningar menar en av cheferna. MAS skall utföras som en dialog ”man skall inte 
bli utsatt för ett medarbetarsamtal” säger den ena chefen. En av cheferna berättade att i tidigare 
MAS med sin chef gavs ofta negativ feedback. Respondenten tror att det är viktigt att lyfta fram 
det som gjorts bra även om medarbetarna som får negativ kritik kan känna sig optimistiska och 
uppåt när de lämnar MAS.  
 
En av cheferna berättade att de idag har goda utvecklingsmöjligheter eftersom det finns resurser 
att skicka medarbetarna på utbildningar. I några av de tidigare organisationerna hen arbetat på 
innan fanns inga tillräckliga resurser och då kändes det som att det inte var någon idé att fråga 
om det. 
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4.2.13 Relationer och dess påverkan på medarbetarsamtalet 
 
När vi gått igenom intervjufrågorna ställdes en extra fråga om medarbetarna ansåg att relationen 
till sin chef kunde påverka utgången och åsikterna om MAS. De flesta av respondenterna ansåg 
att det kunde ha viss påverkan men att de inte tänkt vidare på det. Några av medarbetarna var 
övertygade om att det kunde påverka mycket hur MAS uppfattas. De flesta hade upplevt deras 
MAS som positivt och ansåg sig själva ha en positiv relation till sin chef. En av respondenterna 
trodde att relationen till chefen kunde påverka åsikterna om MAS ”Ja det tror jag absolut det 
tror jag att det gör och det visar ju på vikten av goda relationer. Många är säkert nervösa av 
att sätta sig på ett medarbetarsamtal, det handlar om att sänka ribban att säga att det bara är 
ett samtal där man faktiskt når fram och möts i det”.  
 
En annan av respondenterna reflekterade över om det skulle vara så att relationen till chefen 
inte var så god, att det säkerligen har en viss betydelse eftersom att ”det är människor som 
möts” och att det då kan påverka kontexten av själva samtalet. En respondent sade att relationen 
till sin chef kanske påverkar vad medarbetaren vågar ta upp eller inte att frågan kanske då ”inte 
passar in i mallen, det kan ju bli helt fel jag vet inte riktigt”.  

4.3 Sammanfattning 
 
I MAS verkar det finnas standardmodeller för vad som brukar gås igenom. Det handlar mycket 
om utveckling, mål och att både blicka bakåt på det som varit men även framåt på vad som 
skall uppnås. Frågorna är en grund att gå efter men anses vara relativt öppna för diskussion. 
 
MAS uppfattas som ett samtal där medarbetare och chef kan lyfta frågor som kanske inte tas 
upp i vardagen, en viktig stund för reflektion. Dock verkar det finnas en vardaglig dialog som 
fungerar bra enligt medarbetarna men även cheferna. De flesta ansåg att det var viktigt för dem 
att ha MAS. Att få gå igenom relevanta delar beroende på individens behov och att få dem 
behoven tillgodosedda. Flera respondenter ansåg att det höjde deras motivation när de fick ge-
hör för deras åsikter om deras arbete och att cheferna tar till sig vad de har haft för önskemål 
och att det gav resultat. Vad som kunde uppfattas som negativt enligt vissa var att MAS hade 
koppling till lönesamtalet. Medan en av cheferna ansåg att det var självklart att det skulle finnas 
en koppling annars hade hen svårt att veta vad hen skulle sätta lön på.  
 
Cheferna hade en grund i hur samtalet var uppbyggt men de använde dem mer eller mindre på 
avdelningarna. Samtalet behöver vara levande och ägs av båda parter. Mallen för hur ett samtal 
skall byggas upp ansåg en av cheferna vara mer till för om en chef är ny och behöver en ram 
att gå efter. 
 
Förberedelserna från båda håll har även lyfts som viktigt. Avdelningarna arbetade lite olika, på 
ena avdelningen fanns en rutin kring hur de brukade få förberedelse men att den nya chefen inte 
riktigt hunnit med ännu. På den andra avdelningen verkade det som att förberedelserna inte var 
en aktiv del som det arbetades med utan medarbetarna fick ett papper på vad som skulle gås 
igenom, en standardmall och sedan fick de själva avgöra om de ville tilläga någonting. 
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Det var även viktigt för de flesta att få någon slags uppföljning på det man samtalat om. En av 
respondenterna sade att oavsett den vardagliga dialogen så är det ändå bra med feedback oavsett 
vad det är för feedback. En av cheferna poängterade att det inte arbetades så aktivt med feed-
back men att hen nog kunde förstå att medarbetarna hade ett behov av det. Hen sade då också 
att alla har ett behov av att få bekräftelse, men ansåg att den bekräftelsen ges varje dag mellan 
varandra på avdelningen. 
 
På den ena avdelningen fick medarbetarna en skriftlig dokumentation på vad som samtalats om 
under MAS och som medarbetarna kunde ha med till nästa MAS. På den andra avdelningen 
dokumenterade chefen men för sin egen skull, där fick medarbetarna ingen formell återkoppling 
alls. Dock poängterade chefen att de i vardagen kunde återkoppla om de hade frågor eller fun-
deringar eftersom de sitter så nära varandra. 
 
Beroende på vilket arbete det handlar om och hur stort företaget är så ansåg en av responden-
terna att det kan finnas ett större behov av dialog. Dialogen verkar fungera på ett bra sätt på 
båda avdelningarna och det reflekterades över att det kanske är enkelt när de sitter så nära sin 
chef. 
 
Samtalen varierade i tid men vanligast handlade det om en timmas samtal. Ville medarbetarna 
ha mer tid så fanns det utrymme för det och det ansåg medarbetarna att det stämde. Att få tid 
avsatt för MAS är något som angetts som en väsentlig del både av chefer och medarbetare. Det 
skall finnas tid och det är en respektfråga sade en av cheferna. Trotts det verkade det som att 
MAS var ett stressmoment som skulle knös in i en redan fullbokad vardag. En av cheferna 
berättade att medarbetarna själva valde att skjuta på det eftersom att det inte fanns tid för det.  
 
Styr och leder samtalet verkade de flesta vara eniga om att det gör chefen. Men att de själva 
hade båda möjlighet och eget ansvar över att ta upp om det fanns något de ville tillägga. Både 
cheferna och medarbetarna sade att de äger samtalet ihop. 
 
Medarbetarna ansåg att de nog kunde påverka deras MAS om de ville. Däremot hade de inte 
reflekterat så mycket över det. En av respondenterna sade att vissa kan ha en rädsla för att 
påverka för mycket och då kan det påverka lönen. MAS frågor och processen är utarbetad till-
sammans med facket och en av respondenterna antog att de som är engagerade i facket kanske 
har större chans att påverka det. 
 
Efter samtalet känner sig de flesta väldigt nöjda och tillfreds. Dock berättar en av responden-
terna att det efter samtalet är upp till bevis om chefen håller det som kommits överens om under 
samtalet och menar på att det inte alltid det händer. 
 
En av respondenterna berättade om en positiv upplevelse från tidigare MAS, att chefen hade 
föreslagit miljöombyte för samtalet. De hade satt sig på ett café och respondenten upplevde det 
som positivt och som ett bra initiativ. 
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Cheferna hade fått viss utbildning i MAS. Oftast förekommer det mallar inom större organisat-
ioner att kunna gå efter. En av cheferna ansåg att tryggheten i hur samtal hålls kommer efter 
erfarenhet.  
 
En av cheferna berättade att det fanns goda utvecklingsmöjligheter numera eftersom det finns 
resurser för att skicka iväg medarbetarna på utbildning. I tidigare anställningar som hen haft 
har det inte funnits tillräckliga resurser till det och då kändes det menlöst att ta upp den frågan. 
 
Relationen mellan chef och medarbetare är en viktig faktor för en fungerande arbetsmiljö. Re-
spondenterna i våra intervjuer ansåg att de själva hade fungerande relationer till varandra men 
kunde tänka sig att om relationen inte hade fungerat så hade det kunnat påverka deras attityder 
till MAS och även utgången samt innehållet.  
 
Efter intervjuns gång ansåg en av respondenterna att vi hade väckt intressanta frågor, som hen 
skulle ta med sig i framtida MAS eftersom hen numera utför samtal själv på andra medarbetare. 
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5. Analys 

5.1 Definitioner av medarbetarsamtal 
 
Mikkelsen (1982) menar att MAS är ett samtal mellan ledare och medarbetare som är samman-
satt på ett systematiskt sätt och som återkommer en till två gånger per år. Samtalen tar upp 
aspekter som mål, utvärdering av kompetens hos medarbetarna, resultat, planer för kompetens-
utveckling, områden som skulle kunna förbättras samt uppföljning av den enskilde medarbeta-
ren. Vilket stämmer in till stor del på avdelningarna som vi fick intervjua. Medarbetarnas MAS 
återkom en gång om året och varade i snitt en timma per samtal. Om det fanns önskemål om 
mer tid eller om samtalet drog ut på tiden så fanns det och skulle finnas utrymme för det ansåg 
en av cheferna. De flesta var nöjda med tiden avsatt för samtalen och ansåg inte att de behövde 
ske oftare eftersom de hade nära till chefen då de satt i samma korridor. Att få tid och rum för 
att diskutera olika delar i arbetet var viktigt för medarbetarna. En av respondenterna uttryckte 
”att sitta och jobba med samma sak år ut och år in är det värsta som finns” vilket trycker på 
att det är viktigt för företag att gå igenom relevanta bitar i arbetet hos alla anställda för att 
bibehålla deras motivation. Vi anser att om medarbetare och chefer inte sätter sig ned och till-
sammans går igenom vad det finns för önskemål hos medarbetarna samt att organisationens 
mål inte är tydliga riskeras att medarbetarnas motivation går förlorad. Om arbetet sker i samma 
gamla rutiner och det aldrig sker en förändring eller ägnas närmare eftertanke i det dagliga 
arbetet riskerar arbetstillfredsställelsen att bli låg. 
 
Enligt Lindgren (2001) har idéer för målstyrt arbete påverkat metoder i arbetsledning, det ger i 
sin tur förutsättningar för medarbetare att själva ta initiativ och ansvar i sitt arbete samtidigt 
som de leds i enlighet med företagets mål. Respondenterna i våra intervjuer ansåg att delaktig-
het var en viktig fråga för dem, när de fick lyfta fram individuella önskemål kände flera en 
meningsfullhet av att stanna i organisationen. Vi anser att det är viktigt att låta medarbetarna 
vara delaktiga så långt det går i det vardagliga arbetet samt beslutsfattandet. Vi lade märke till 
att det var en viktig känsla hos de flesta respondenter att de fick sin röst hörd och att de delar 
som medarbetarna lyft i MAS faktiskt blev uppfyllda. 
 
Cederblom (1982) undersökte hur ofta samtalen skall hållas och vad de skall innehålla. Han 
fann stöd för att lönesamtal som var mer kopplade till prestation och medarbetarsamtal som var 
mer inriktade på den anställdes utveckling, kunde hållas antingen separat eller tillsammans. 
Dock kom han fram till och ansåg mest lämpat att samtalen skulle anpassas efter situationen. 
På ena avdelningen som vi utförde intervjuerna på var MAS stark kopplat till lönesamtalen och 
det ansåg även chefen att det var tvunget eftersom hen annars inte visste vad som skulle löne-
sättas. Dock fanns det en viss tveksamhet hos medarbetarna till denna koppling, vissa ansåg att 
samtalen skulle vara två skilda samtal och kunde hålla med om att det kunde vara negativt att 
det fanns en stark koppling. Även en av cheferna kunde medge att det kunde finnas en negativ 
koppling generellt sett, men var fast vid att det var en självklarhet att det skulle finnas en kopp-
ling. Att lönesamtal och MAS går hand i hand i organisationerna är kanske en självklarhet. Vi 
anser att det kan ha en inverkan på vad medarbetarna vågar ta upp och vad de väljer att avstå 
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från att ta upp, eftersom de kan vara rädda för att det kommer påverka den individuella löne-
sättningen. Vi anser att medarbetarsamtalet skall kunna lyfta både positiva och negativa 
aspekter i arbetet utan att behöva påverka lönen negativt. En för stark medvetenhet om kopp-
lingen till lönen kan resultera i att medarbetare avgör att undanhålla viktiga brister i det vardag-
liga arbetet. 
 
 Upplägget av innehållet i samtalen på båda avdelningarna verkade vara standardiserade men 
det fanns utrymme för medarbetarna att komma med egna infallsvinklar vilket var positivt. Hur 
samtalet utspelar sig verkar vara olika enligt vad en av cheferna berättade för oss. Olika män-
niskor samtalar på olika sätt och kulturellt sett visste chefen om att det ser olika ut. Det gäller 
att hitta en pedagogisk modell som passar utefter situationen anser chefen. Det är viktigt anser 
vi att frågorna i ett MAS är öppna och att samtalen anpassas efter individen. Vi anser dock att 
det krävs av chefen att hen har den karaktären till att anpassa sig efter varje enskild situation 
för att alla skall få lika förutsättningar i sitt samtal. 
 
Kompetensen verkade vara en central del hos medarbetarna. Rätt kompetens på rätt plats och 
det är upp till cheferna att se det individuella behovet och tillgodose dessa. Cederblom (1982) 
menade på att beroende på om det är nyanställda eller medarbetare som arbetat i många år så 
skall samtalen anpassas. När det kommer till nyanställda eller lågpresterande anställda föreslår 
Cederblom att samtalen borde hållas oftare och vara inriktade på både utveckling och prestat-
ion. Anställda som arbetat i många år och har rutinbundet arbetet bör det utvärderas och se till 
att hen upprätthåller en god nivå. Vi anser att det bör skräddarsys efter varje enskild individ i 
vad som skall tas upp och hur processen skall se ut. Alla är olika och det bör cheferna se till 
och försöka i största mån att lyssna och ta till sig hur de skall kunna ge bäst förutsättningar för 
medarbetarna.   

5.2 Syftet med medarbetarsamtal 
 
Mikkelsen (1998) beskrev att under MAS fokuseras det bland annat på mål, kompetens, kar-
riärutveckling, grunder för beslut om lön, förbättrad prestation både för medarbetaren men även 
organisationen, motivation, identifiera särskild potential hos medarbetarna, samarbete, förhål-
landet mellan chef och medarbetare samt arbetsmiljö- och trivselfrågor. Enligt medarbetarna 
på båda avdelningarna så anses MAS vara en bra avstämning för medarbetaren att ta upp hur 
hen upplever sin arbetssituation i både arbetsuppgifter men även andra faktorer i arbetet. En 
respondent beskrev MAS som en väckarklocka eftersom det annars bara arbetas på utan vidare 
eftertanke på vad som görs. Detta bevisar tyngden av att ha minst en årlig avstämning i arbetet 
för att se hur varje enskild arbetare har det och om det önskas vidare utveckling i arbetet för att 
upprätthålla motivationen. Samtidigt som företag kan fånga upp snabbt om det är något som 
inte fungerar i arbetet. På så vis kan företaget arbeta med att få en tillfredsställande arbetsmiljö 
och få personalen att stanna kvar om de känner att det finns utvecklingsmöjligheter för dem. 
 
Ett vanligt argument enligt Mikkelsen (1998) för att företag inte har MAS är att den löpande 
dialogen mellan chef och medarbetare anses god och tillräcklig så att MAS känns överflödiga. 
Mikkelsen menade på att det finns en risk för att det som tas upp i vardagskommunikationen 
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endast beror på tillfälligheter av de löpande arbetsuppgifterna. Därmed blir det svårt att få en 
tydlig bild av situationen utan ett formellt och systematiskt samtal. Även Fletcher (1978) riktade 
sin forskning till den normala arbetsrelationen mellan chefen och medarbetaren. Hans forskning 
visade på att ju mer cheferna pratade med sina medarbetare om det vardagliga arbetet, desto 
större chans att medarbetarsamtalet medförde positiva effekter i arbetsprestation och tillfreds-
ställelsen i arbetet. Enligt de flesta medarbetare som vi intervjuade, fungerar den vardagliga 
dialogen mycket bra på avdelningen och de har nära till sin chef vilket de menade på var enkelt 
att gå in till chefens kontor om de behöver ta upp saker som dyker upp i vardagliga arbetet. 
Dock sade en av cheferna att MAS hjälper medarbetare och chef ta upp aspekter som inte tas 
upp i vardagen eller i fikarummet. Vi anser att MAS är en viktig stund för reflektion och ge-
nomgång, att tid avsätts och att medarbetarna får sin röst hörd. Ett planerat samtal för viktiga 
frågor gällande den enskilde medarbetaren är av väsentlig betydelse eftersom de då gås igenom 
systematiskt hur arbetet faktiskt fungerar. Medarbetaren får säga sitt och organisationen kan 
anpassa sig till önskemål och kritik efter bästa förmåga. Det vill säga att chefen är tillåtande 
och lyssnar på medarbetaren och att det finns resurser i organisationen att exempelvis erbjuda 
kompetensutveckling. 
 
 På en av avdelningarna ansåg chefen att de hade goda resurser till utvecklingsmöjligheter och 
berättade att i en tidigare anställning hen haft fanns inte tillräckliga resurser och då kändes det 
lönlöst att ens väcka frågan. Vi anser att det kan vara svårt för företag som inte har tillräckliga 
resurser att motivera de anställda som är i behov av utveckling inom arbetet. Vi anser att de 
flesta medarbetare och chefer i en organisation behöver någon form av utveckling oavsett små 
eller stora förändringar. Ett arbete som utförs dag ut och dag in i samma invanda rutiner blir 
med tiden monotont och kan då uppstå svårigheter att finna motivation till varför arbetet skall 
utföras och varför medarbetaren skall prestera bättre om det inte utvecklar individen. 
 
Price (2013) menade på att MAS inte bara skall vara en administrativ uppgift som chefen och 
medarbetaren arbetar sig igenom mekaniskt. Det är viktigt att organisationens mål och bedöm-
ning är tydliga och att det uppfyller syftet. Medarbetarna skall ges goda chanser att komma med 
idéer och egna förslag. Det är en viktig betydelse enligt Mikkelsen (1998) att tid avsätts för 
MAS för att gå igenom betydelsefulla aspekter i det dagliga arbetet, utvecklingen och trivseln 
hos medarbetarna. Även om medarbetarna ansåg att MAS fungerade och att de var tillfreds, 
fanns där även vissa brister. MAS verkar vara något som de flesta anser är viktigt och att de 
flesta vill sätta tid för samtalen men att tiden inte alltid är tillräcklig. En respondent sade att det 
ibland kunde vara svårt att avsätta tid för MAS och att samtalen ibland kanske inte blir av eller 
så sker dem väldigt sent. En annan respondent sade att det känts som att MAS skall ”knös in” 
och att det känts som att det varit ont om tid och att MAS blivit ett stressmoment att trycka in i 
en redan fullsatt vardag. Vi lade märke till att MAS hade stark betydelse mer eller mindre för 
alla intervjuade. Dock märktes det att samtalen kunde både skjutas upp eller ske väldigt sent 
och det kan betyda att viljan finns men inte tiden. Där av kan MAS faktiskt riskera att bli ”ännu 
en administrativ uppgift” som får lov att skjutas upp eftersom annat ”viktigare” kommer mellan. 
Vilket i sig är sårbart anser vi, eftersom så många uppskattar dem och faktiskt tycker att det ger 
dem mycket både för motivation men också för att få en skjuts i rätt riktning av sin chef. 
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Mikkelsen (1998) menar på att medarbetare, i hög grad är intresserade av att ha en fungerande 
dialog med sin chef, förbättra sin prestation, se till att utbildningsbehovet täcks samt att belö-
ningar fördelas rättvist. Samtidigt finns ett genuint intresse av att själva kunna ge sin chef åter-
koppling. Återkopplingen samt uppföljningen är även en viktig aspekt som är knutet till önske-
mål hos medarbetarna. Enligt en respondent vi intervjuade beskrevs MAS som en rättighet men 
även en skyldighet att förbereda sig inför så att det blir en dialog. På en av avdelningarna var 
förberedelserna ingen aktiv del utan medarbetarna fick grundfrågorna som skulle tas upp men 
fick därefter själva lägga till vad de ansåg vara relevant. Det fanns olika åsikter om förberedel-
ser, vissa ansåg att både chef och medarbetare skulle komma förberedda till samtalet eftersom 
det är ett möte, medan andra ansåg att medarbetaren inte skall förbereda sig inför samtalet ef-
tersom det då kan resultera i att medarbetaren försöker ”svara rätt”. Enligt vår åsikt så anser vi 
att chefer bör fråga varje medarbetare hur dem vill ha sitt samtal så att det blir ett samtal an-
passat för individen i fråga. Det är svårt att säga om förberedelser inför MAS är på gott eller 
ont eftersom frågan är subjektiv. Dock anser vi att förberedelser kan hjälpa medarbetaren att ta 
upp de aspekter som är viktigt för dem, ett spontant samtal kan ge effekten att medarbetaren 
glömmer nämna relevanta delar. Speciellt om samtalet har stark koppling till lönesamtalen vil-
ket det hade på en av avdelningarna.  
 
Resultatet i enkätundersökningen som Dipboye & Pontbriand (1981) gjorde visade att åsikter 
om MAS samt processen var starkt relaterade till det uppfattade värdet av samtalen, relevansen 
i bedömningarna samt hur mycket planer och mål diskuterades. Forskningen visade att även 
om medarbetarna upplevde deras feedback som negativ kunde dem känna större acceptans när 
de kände att de fick vara delaktiga i återkopplingsprocessen, planer och mål samt om de ansåg 
att bedömningen var relevant till deras arbetsuppgifter. Troligtvis skulle inte alla negativa käns-
lor försvinna, dock skulle förtroendet för MAS och processen kring fortsättningsvis vara goda. 
En av respondenterna uttryckte att MAS kunde hjälpa till att se ett större perspektiv i arbetet. 
En annan respondent ansåg att hen vid MAS kunde ta upp vilken riktning hen ville ha i arbets-
livet samt i sina arbetsuppgifter. De flesta respondenter verkade medvetna om hur de med sitt 
MAS kunde påverka sitt arbete. Det anser vi visa på att medarbetarna har en känsla av att de i 
MAS får lov att få fram sina åsikter i arbetet samt att de har en chans att kunna påverka och få 
sin röst hörd. Att låta medarbetare få vara delaktiga i MAS anser vi vara en god förutsättning 
för att samtalet skall nå god effekt. 

5.3 Ett lyckat samtal 
 
Cederblom (1982) kom fram till förslag på faktorer som han ansåg viktiga för ett effektivt MAS. 
En av faktorerna var chefens stöd för den anställde under samtalet. Ett av stöden kunde exem-
pelvis vara beröm. Den andra faktorn var chefens tillåtelse till att medarbetaren får vara delaktig 
i samtalet. Cederblom menade på att om chefen endast styr samtalet efter en förutbestämd mall 
så kanske det hjälper organisationen att få bra kontroll på om medarbetarna uppfyller tidigare 
satta mål. Men att inte engagera sig och faktiskt lyssna på sina anställda och låta dem vara 
delaktiga och komma med egna idéer och förslag kan sänka motivationen och inställningen till 
samtalet. I medarbetarsamtalen ute på avdelningarna vi intervjuade var upplägget standardiserat 

 34 



 

med grundfrågor som därefter medarbetaren tillsammans med chefen bygger samtalet efter in-
dividens önskemål. En av respondenterna nämnde att MAS tar upp dels chefens perspektiv på 
det arbete som medarbetaren utfört men att även medarbetaren har sin chans att berätta det som 
hen anser att chefen missat. Vilket vi anser tyder på att medarbetarna känner att de har möjlighet 
att få sin röst hörd om de inte samtycker med chefen. 
 
Cederblom (1982) hade även en tredje faktor som han ansåg viktig. Genom chefens goda kun-
skaper om sina medarbetare kan chefen anpassa samtalen på ett bättre sätt för att ge både orga-
nisationen men även medarbetaren en positiv utgång av samtalen. Kikoski och Litterer (1983) 
ansåg att relationen mellan chef och medarbetare är viktig för hur samtalet blir. De anser att det 
för medarbetaren är viktigt att känna sig uppmärksammad och att chefen lyssnar på vad med-
arbetaren har att säga. En respondent vi intervjuade menade på att samtalen har känts bra efteråt 
om chefen varit bra. I tidigare erfarenheter från respondentens anställningar, har relationen till 
chefen inte alltid varit så bra och då har MAS uppfattats som ”jobbiga”. En annan respondent 
ansåg att relationen till chefen skulle kunna ha en viss påverkan på åsikterna om MAS. Vidare 
sade hen att det visar på vikten av goda relationer. Att relationen till chefen påverkar vad med-
arbetaren vågar ta upp och inte var också något som en respondent sade under intervjun. Vi 
anser att relationen till chefen kan påverka utgången och upplevelsen av MAS. Enligt vår åsikt 
spelar det ingen roll hur väl strukturerat ett MAS är om inte relationen mellan medarbetare och 
chef är god. 
 
Sambandet mellan tillfredsställelsen på arbetet och prestationen undersöktes av bland annat 
forskaren Judge m.fl. (2001). De kom fram till att tillfredsställelsen på arbetet påverkade pre-
stationen och vice versa. Även andra faktorer påverkade sambandet, så som känslor och sociala 
relationer. En av medarbetarna vi intervjuade sade att mycket handlar om trivseln på arbetet 
och inte bara vad medarbetaren presterat och menade att de går hand i hand med varandra. Även 
samarbetet mellan chef och medarbetare påpekades som en viktig faktor för en fungerande ar-
betsmiljö. En av respondenterna sade att det är en viktig del i medarbetarens utveckling hur du 
upplevs som person och inte bara i specifika uppgifter som görs. Av medarbetarna som vi in-
tervjuade verkade de flesta trycka på att samtalen skulle vara levande och att de formar samtalet 
ihop. Vidare ansågs det vara viktigt att chef och medarbetare kan samtala öppet och ärligt med 
varandra, en av respondenterna sade att det var viktigt att våga ta upp det medarbetaren ville. 
En annan respondent ansåg att hen både vill kunna ge och ta emot kritik av chefen, att hen skall 
kunna säga vad hen tycker och tänker utan att det skall påverka. Detta anser vi kunna uppnås 
genom en god relation till varandra som de flesta medarbetare verkar känna att de har till sin 
chef. Genom att kunna ha öppna dialoger, finns det utrymme att både ta upp positiva men även 
negativa aspekter som rör arbetet. Det gäller då att chefen har den karaktären att tillåta medar-
betarna att komma till tals att hen lyssnar på vad de har att säga och att kulturen inom företaget 
känns så öppen att de känner att de får lov att säga sin sak.  
 
Lee & Son (1998) undersökte sambandet mellan medarbetarnas utvärdering av medarbetarsam-
talet och deras prestation. Undersökningen kom fram till att de två variablerna – målsättning 
och karriärutveckling var extra viktiga för medarbetarna när de fick bedöma hur tillfreds de var 
med samtalen. Det fanns vissa punkter de kom fram till att chefen borde tänka på när samtalen 
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utförs, chefen bör lyssna till medarbetarnas förslag och låta dem vara delaktiga i utvecklandet 
av mål som skall uppnås. Det är även av väsentlig betydelse att medarbetarna får information 
av vad som krävs av dem för att utvecklas inom organisationen. För att kunna uppnå dessa 
punkter föreslår författarna att chefer borde få utbildning i hur samtalen utförs på bästa sätt för 
att bedömningen skall bli mer rättvis. Även chefer borde utvärderas utefter hur de genomfört 
samtalen för att bäst kunna uppnå samtalens syfte. Cederblom (1982) påpekade också, för att 
uppnå effektiva samtal borde cheferna utbildas. Eftersom Cederblom anser att samtalen skall 
anpassas efter omständigheterna så bör chefen vara väl förberedd att utföra samtalen. 
 
Cheferna vi intervjuade berättade en av dem att hen möjligtvis fått någon slags utbildning men 
menar på att större företag oftast får mallar som de arbetar utefter. Hen sa att ju mer chefen 
arbetar med samtal struntas det i olika mallar och annat eftersom erfarenheten avgör arbetssät-
tet. Hen sade att prövning ger färdighet och vi anser att det är ett sunt tankesätt dock anser vi 
att det kan vara svårt för en ny chef att komma in och styra MAS efter erfarenhet. Att chefer 
ska få grundutbildning i hur samtal hålls kan därför vara relevant enligt vår åsikt eftersom sam-
talet är en viktig grundpelare i hur medarbetarnas arbetssituation ser ut och kan utvecklas. Har 
cheferna ingen aning om hur ett MAS skall gå till för att få ut det mesta av det så fallerar hela 
idén med att sitta tillsammans och ta upp de viktiga aspekter som kan komma att påverka fram-
tiden. MAS kan då få en känsla av att bara ta tid från viktigare delar i arbetet. 
 
Kikoski och Litterer (1983) nämnde några känslor som kan uppkomma under, efter och inför 
ett samtal. Känslorna var bland annat rädsla, ångest, ånger men även hopp och glädje. Anställda 
är medvetna om att tidigare års samtal skall diskuteras och att det nya samtalet kan påverka 
framtiden. Denna medvetna inställning kan göra att medarbetaren går in i samtalen med defen-
siv inställning och känner sig sårbar. Chefen kan även vara rädd att skada någons känslor eller 
känna obehag över att i ett senare skede behöva förklara sina motiv till en bedömning. Denna 
oro från chefen kan samtidigt uppfattas som något hård eller kall från medarbetarens sida. En 
av cheferna vi intervjuade ansåg utan tvekan att lönesamtalet hade stark koppling till vad som 
hade tagits upp under MAS. Hen hade svårt att veta vad lönen annars skulle baseras på. Hen 
kunde hålla med om att det generellt sett kunde vara negativt med kopplingen med tanke på 
vad medarbetarna kanske väljer att inte säga med tanken på att lönen sätts utefter vad som 
kommits överens i MAS. Vidare ansåg hen i alla fall att det är en självklarhet att det finns en 
koppling. Vi anser att det kan upplevas som ett hinder att lönesamtal och MAS går hand i hand. 
Ett MAS skall ge medarbetarna utrymme att reflektera över tankar inom arbetet oavsett om de 
har en negativ eller positiv vinkling. Att som medarbetare sätta sig ned med medvetenheten om 
att bli bedömd av samtalets innehåll kan medföra att medarbetaren medvetet avstår från att lyfta 
frågor som kan påverka lönen. Det kan påverka att MAS upplevs som ett bedömningssamtal 
och ingen stund för reflektion, vilket medarbetarna kanske känner att de behöver.  
 
Price (2013) undersökte vad medarbetare och chefer bör tänka på för ett lyckat medarbetarsam-
tal. Några delar han tog upp var att samtalen bör vara flexibla och individanpassade beroende 
på omständigheterna. En av cheferna vi intervjuade menade att medarbetarna måste få kopplat 
hur de skall utföra sitt uppdrag, sedan är det upp till chefen att ge förutsättningar för att medar-
betaren skall klara av sitt uppdrag. Ett anpassat samtal till individen sägs av både cheferna och 
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medarbetarna på båda avdelningarna, vara en förutsättning för att medarbetarsamtalet skall bli 
så bra som möjligt. Dock påpekar en av medarbetarna att det inte är så lätt alla gånger men att 
mer erfarna chefer brukar vara bättre på det. Vi anser att ett samtals utgång blir bäst om det är 
format efter individen och dennes önskemål. Vissa medarbetare kan ha större behov än andra 
att till exempel få mer utmaningar i sitt arbete och behöver då större fokus på utvecklingsmöj-
ligheter.  
 
En av cheferna verkade ha en stor medvetenhet till att de anställda inte kommer att stanna inom 
företaget för alltid, utan ansåg att det gällde att ha en plan för tjänsten och se hur den med tiden 
kommer att förändras samt om det matchar medarbetarens tankar. Vi anser att företag har en 
stor vinst i att undersöka hur varje medarbetare tänker kring sin tjänst och vad de har för fram-
tidsvisioner. Lyckas företag fånga upp vad medarbetare har för intressen med tjänsten och sin 
karriär kan de ge bättre förutsättningar för medarbetaren och samtidigt lyckas att motivera dem 
till att stanna kvar i företaget, kanske längre än medarbetaren tänkt från början. 
 
Nemeroff och Wexley (1977) kom fram till att om chefen gav beröm under samtalet så tog den 
anställde till sig det och blev motiverad till att förbättras. Båda cheferna vi intervjuade var eniga 
om att MAS är ett samtal mellan båda parter och att det är ett bra tillfälle att motivera och 
stimulera medarbetarna dels via feedback sade den ena chefen. Den ena chefen berättade ifrån 
en tidigare erfarenhet i MAS på ett arbete, där gavs ofta negativ feedback. Chefen anser att det 
är viktigt att lyfta fram det som gjorts bra även om medarbetarna som får negativ kritik kan 
känna sig optimistiska och uppåt när de lämnar MAS. Vi anser att om medarbetaren enbart får 
positiv kritik även om den inte lyckats uppnå de mål som är satta kan det såklart uppstå problem. 
Men att ge beröm och vara konstruktiv i sin kritik kan ge positiva effekter genom en motiverad 
medarbetare, vilket kan leda till att organisationen lättare kan uppnå sitt mål. 

5.4 Delaktighet 
 
Roberts (2003) anser att det är av väsentlig betydelse att tillåta de anställda vara delaktiga i 
utvärdering, bedömning samt processen kring medarbetarsamtalet. Men om medarbetarnas 
idéer och förslag endast fick gehör om de gick i hand med organisationens krav och preferenser, 
minskade deras delaktighet och blev oäkta. De flesta medarbetare som vi intervjuade kände att 
de fick vara delaktiga och lyfta de delar som var relevanta för dem. Flera av respondenterna 
påpekade att det är upp till medarbetaren att själva påverka innehållet i samtalet, ”men om med-
arbetarna sedan använder sig av den möjligheten är en annan sak”. En av medarbetarna 
nämnde att även om frågeställningarna redan var färdiga innan samtalen fanns det utrymme att 
samtala om något annat, men så länge det var relevant. Vi anser att även om medarbetarna får 
vara delaktiga under samtalet, är det väldigt individuellt hur delaktiga de vill vara. Däremot 
verkar medarbetarna inte vara särskilt delaktiga i förberedelserna inför samtalet och det är inget 
som verkar påverka dem särskilt mycket, utan de anpassar sig efter situationen och det är del-
aktigheten under samtalet som är viktigast. Att de fick lyfta upp andra saker under samtalet så 
länge det var relevant kan tolkas som att de endast lyfter samtalsämnen som de tror är relevant 
för chefen och undviker sådant som egentligen borde diskuteras, speciellt om samtalet har en 
stark koppling till lönen.  
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I Silverman och Wexley’s (1984) studie där medarbetarna fick delta i utformningen av bedöm-
ningsformuläret, ansåg de som var delaktiga att samtalet fick en större mening och de kände att 
de kunde påverka mer. Dessutom kände de sig mer motiverade, däremot fann studien inga bevis 
på att prestationen verkligen ökade. Medarbetarna vi intervjuade ansåg inte att de fick vara 
särskilt delaktiga när det kom till bedömningen. Dock nämnde en av medarbetarna att hen inte 
hade något behov av att delta i utformningen av fråge- eller bedömningsmallen, då det bara var 
en standardmall. Vi anser att deltagandet i bedömningsprocesser med mera beror mycket på 
vilken sorts organisation det är och framförallt typen av yrken. Om medarbetarna hade haft ett 
typiskt säljyrke kanske deltagandet i bedömningskriterierna varit av större vikt, då det inte ver-
kar som att det är så viktigt för just respondenterna i vår studie. 
 
En annan del som vi tror kan påverka delaktigheten är hur mycket chefen styr samtalet. Dock 
har vi ingen teoretisk grund till dessa tankar utan något vi reflekterade över efter att intervjuerna 
genomförts. Tankarna bland respondenterna i våra intervjuer var blandade om hur mycket che-
fen styrde samtalet, dock ansåg de flesta att båda parter ägde samtalet ihop. En av responden-
terna ansåg att hur styrt samtalet var av chefen berodde på relationen mellan båda parter och 
dess personligheter. En av cheferna sade att ”jag bestämmer modellen men vi äger samtalet 
ihop”. Vi anser att om samtalet blir för styrt av chefen kan det påverka hur medarbetarna upp-
fattar samtalet och att de inte anser sig få vara tillräckligt delaktiga och då inte ser en mening 
med samtalet. I våra intervjuer verkade de anställda ändå få ta plats under medarbetarsamtalet 
och vara delaktiga med egna åsikter. Även själva grundmallen som används verkar inte ha så 
stor betydelse för varken medarbetarna eller cheferna, utan de kan anpassa innehållet på det sätt 
de vill. Denna frihet beror nog mycket på vilken relation båda parter har och just personlighet-
erna. Vi anser att delaktigheten även påverkas av relationen mellan chef och medarbetare, men 
även av hur styrda cheferna är av hur mallar och samtalsguider skall se ut samt användas. 

5.5 Förberedelser och återkoppling 
 
Price (2013) anser att det är viktig att medarbetarna är förbereda inför samtalet och utvärderar 
tidigare prestation mot uppsatta mål. Även om mål som medarbetare vill uppnå inte är nedskriva 
kan intentioner beskrivas tydligt för chefen under samtalet. Medan några av respondenterna i 
våra intervjuer var nöjda med förberedelserna, var andra mindre nöjda. Dock ansåg de som var 
mindre nöjda att det nog berodde på ett chefsbyte som nyligen gjorts. På ena avdelningen delas 
det innan samtalet ut formulär med frågorna som kommer diskuteras under samtalet. På andra 
avdelningen får de medarbetare som vill, tillgång till frågeställningarna. En av respondenterna 
ansåg det som positivt att inte få någon mall innan ”annars förbereder du dig på att svara rätt 
på frågorna”. Medan en annan respondent ansåg att ”samtalet blir sämre när det inte getts tid 
till förberedelse”. Det verkade som att förberedelserna och viljan att få någon skiljde sig något 
mellan både avdelningar och respondenter. Vi anser att det ändå kan vara bra att få in en rutin 
med någon sorts förberedelse, att det blir en röd tråd i hela processen kring medarbetarsamtalet. 
Sedan kan varje individ välja om hen vill använda sig av någon sorts mall eller inte, men fram-
förallt att både chef och medarbetare får tid till att förbereda sig. 
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Enligt Roberts (2003) tolkning av Latham och Wexley (1981) blir medarbetarsamtalet effektivt 
när både formell och informell återkoppling sker, särskilt kontinuerligt. Återkopplingen behövs 
också för att medarbetaren skall veta vad som behöver utvecklas och den förbättrar både med-
arbetarens och organisationens prestation enligt Mani´s (2002) tolkning av Ilgen, Fisher och 
Taylor (1979). Framtida prestationer kan påverkas enligt Mani (2002) om medarbetaren inte är 
nöjd med utvärderingen samt återkopplingen och får de för lite feedback kan motivationen 
minska. I Jawahar´s studie (2006) blev de medarbetare som var nöjda med sin feedback mer 
tillfredsställda med chef samt jobb och lojaliteten mot chefen och organisationen ökade också. 
Dessutom ökade inte intentionen att lämna organisationen om medarbetarna var nöjda med sin 
feedback.  
 
Uppföljningen och tankarna om den processen var lite olika mellan respondenterna i våra in-
tervjuer. I uppföljningen på den ena avdelningen diskuterades det som sagts under tidigare sam-
tal och vad medarbetarna hade för tankar om framtiden. På samma avdelning fick chefen åter-
koppling av medarbetarna på hens arbetssätt samt delegerande av arbetsuppgifter. En av re-
spondenterna ansåg att de borde arbete mer aktivt med återkopplingen då hen ansåg att det var 
viktigt. Däremot ansågs det att den vardagliga dialogen på avdelningen fungerade väl och fun-
gerade som en sorts återkoppling. En annan respondent ansåg att det räckte med muntlig feed-
back efter MAS och det visade på att chefen var närvarande. En av cheferna berättade att det 
inte sker något aktivt arbete med feedback och det räcker med den återkoppling medarbetarna 
får under själva MAS. Dock medgav chefen att medarbetarna kanske kände ett behov av någon 
form av återkoppling men att hen ger dem det under det dagliga arbetet. ”om jag skulle få någon 
form av återkoppling ett tag efter samtalet så skulle det kunna vara en form av morot att foku-
sera på det man kommit överens om” utryckte sig en av respondenterna angående återkoppling 
gav för effekt för hen. En annan respondent uttryckte sig ”jag känner mig motiverad men skulle 
jag exempelvis få återkoppling om två månader efter samtalet så skulle nog motivationen hålla 
i sig!”.  
 
Det verkar som att återkopplingen har stor betydelse för medarbetarna men att hur den sker kan 
skilja sig mycket mellan både medarbetare och chefer. Vi såg att på båda avdelningarna sitter 
chefen och medarbetarna väldigt nära varandra och den informella återkopplingen sker väldigt 
ofta. Detta anser vi ha stor betydelse och det skiljer sig nog väldigt mycket hur återkoppling 
sker, beroende på storlek på avdelningar och organisation. För några av medarbetarna var åter-
kopplingen väldigt viktig och beroende på hur nöjda de blev med den kan säkert ha stor påver-
kan på deras känslor. Inte endast deras känslor och uppfattning om MAS utan även organisation 
och deras chef. En av cheferna påpekade hur olika medarbetare upplever sin feedback. Hen 
sade ”om exempelvis någon får negativ feedback, kan en person ta det väldigt personligt medan 
någon skärper till sig och någon annan kan bara låta det rinna av. Denna stora variation mel-
lan hur medarbetarna uppfattar budskapet i samtalen är något som är svårt en chef att på-
verka”. Vi anser att det är viktigt att ha en dialog mellan medarbetare och chef för att anpassa 
återkopplingen på det sätt som varje part önskar. På detta sätt kan effekten av återkopplingen 
bli bättre, men samtidigt att båda parter är överens om vad syftet med återkopplingen är och 
vad den kan användas till. Används en och samma procedur för återkopplingen blir det lätt att 
skapa en rutin och möjligtvis lättare för organisationen att skapa någon sorts mätning av den. 
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Men risken finns då att de inte lyssnar på sina medarbetare och verkligen inte får de effekt som 
den är menad att ge. Återkopplingen kommer då endast att passa för vissa medarbetare och i 
värsta fall kan motivationen och inställningen hos några minska. Eftersom det ser så olika ut 
hur medarbetare uppfattar konstruktiv kritik kan det vara svårt för en ny chef att veta hur med-
arbetaren tar till sig feedback. Här visar det återigen att relationer mellan chef och medarbetare 
har stor tyngd i utgången av MAS. Som ny chef kan det vara viktigt att tänka på att ha åter-
kopplingssamtal för att stämma av att medarbetare och chef har samma uppfattning om det som 
diskuterades i MAS. 

5.6 Övriga reflektioner 
 
Med tanke på vår förförståelse om medarbetarsamtal innan vår studie anser vi att den stämde 
in till viss del, kanske just för att en av oss medverkat själv i medarbetarsamtal. Ändå fick vi 
några tankeställare på vägen som gjorde att våra uppfattningar ändrades men även i vissa fall 
stärktes. Båda avdelningarna var positiva till MAS vilket vi var ganska övertygade om att vi 
skulle få höra. Men vid vidare diskussion nämnde de ändå saker som inte var så positiva. Bland 
annat att MAS inte fått utrymme i tid och att det är upp till medarbetaren själv att ta upp om 
dem vill påverka sin egen situation. Det togs också upp att det i vissa fall inte går att påverka 
vissa situationer, men att medarbetaren ändå kan lyfta fram sina åsikter. Om det sedan sker 
någon förändring var inte alltid säkert. På de båda avdelningarna var det olika med hur stark 
koppling lönen hade till MAS, vår uppfattning innan var att vissa delar i MAS kan komma att 
påverka lönesättning men kanske inte så starkt som de gjorde på en av avdelningarna. 
  
Vid närmare eftertanke kanske organisationer anser att deras MAS fungerar utmärkt och att de 
har en tydlig bild av vad det ger för effekt. Men eftersom det kom upp aspekter som tenderar 
att göra att MAS får skjutas upp samt att medarbetare och chefer inte alltid har samma bild av 
det, hoppas vi inspirera till att de börjar se över rutiner och processer för att kunna bli ännu 
bättre. 
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6. Rekommendation och slutsats 
 
Genom våra intervjuer har vi kunnat få en bild av hur medarbetarsamtal fungerar i praktiken 
och vilket syfte det uppfyller. Ute på avdelningarna som vi undersökte såg MAS ungefär lika 
ut, dock skilde de sig i vissa avseenden. I vår undersökning kom vi fram till att MAS är en bra 
avstämning för medarbetarna att ta upp hur de upplever sin arbetssituation samt hur medarbe-
tarens framtidsvisioner går i enlighet med organisationens mål, ett slags kvitto på att mål upp-
fylls. MAS beskrevs som en väckarklocka, en genomgång och uppföljning av arbetet som ut-
förs. Därmed en viktig avstämning som behöver återkomma kontinuerligt för bäst effekt. En 
vanlig anledning till att företag inte sysslar med MAS är att den vardagliga dialogen fungerar 
så pass bra att MAS anses överflödigt. Vi anser dock att det är viktigt för organisationer att 
utföra medarbetarsamtal då samtalet tar upp aspekter som inte rör eller tas upp i den vardagliga 
dialogen. MAS ger tillfälle att sätta sig ned och systematiskt gå igenom relevanta delar ihop 
med chefen samt ett bra tillfälle för medarbetaren att få tycka till samt få sin röst hörd. Syftet 
med MAS är även att upprätthålla motivation genom att till exempel erbjuda utvecklingsmöj-
ligheter för varje individ – en slags behovsanalys. För att kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter 
måste företagen ha resurser till det i annat fall riskeras motivationen hos vissa anställda att bli 
lidande.  
 
För att lättare uppnå syftet med MAS har vi kommit fram till några aspekter som är viktiga att 
tänka på. En av dem är att anpassa samtalen efter varje enskild individ, vissa medarbetare är i 
behov av mer eller mindre delaktighet i samtalen men även i förberedelserna. Även hur åter-
kopplingen sker efter samtalen var subjektivt. Därför anser vi att det är av stor vikt att indivi-
danpassa samtalen efter varje medarbetares behov. Även en annan faktor som kan påverka mo-
tivationen är att ge kritik och inte bara beröm. Balansen mellan beröm och konstruktiv kritik 
kan ge positiva effekter för hur medarbetaren uppfattar och tar till sig kritik. 
 
Att avsätta tid för MAS anser vi ligga stor vikt i, eftersom samtalet skall ge utrymme i att ta 
upp de aspekter som rör varje enskild arbetare. Vi upplevde det som att det stundtals var svårt 
att få tid till MAS om andra faktorer i arbetet behövde prioriteras, MAS blev därför en uppgift 
som var tvungen att skjutas upp. Vissa behöver mer tid än andra och det skall finnas utrymme 
för det så att ett avslappnat samtal mellan medarbetare och chef kan äga rum. Tid är även en 
viktig faktor i det avseendet att en del medarbetare behöver mer tid till förberedelser, speciellt 
om MAS har en stark koppling till lönesamtalet. Vi anser då att medarbetare skall få tid till 
förberedelser eftersom det skall finnas chans för dem att påverka sin bedömning.  
 
MAS borde utföras som en öppen dialog och inte enbart som ett bedömningstillfälle av medar-
betarens prestationer. Eftersom det öppna samtalet ger en chans att lyfta sådant som påverkar 
medarbetarens vardag men även framtida prestationer. Med den öppna dialogen kan medarbe-
taren lyfta sådant som rör trivseln på arbetet, vilket också påverkar motivationen. 
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En viktig pusselbit för att dialogen skall vara tillåtande och öppen är chefen. Hen kan med sin 
inställning till MAS påverka uppfattningen hos medarbetarna. Medarbetarnas delaktighet i 
samtalen påverkas av hur mycket chefen tillåter det, upplevs chefen som styrande kan det få 
negativa effekter. Erfarenhet hos chefen spelar stor roll i hur samtalen hålls och hur information 
förmedlas så som feedback. Relationen mellan chef och medarbetare har också en stor påverkan 
på hur effektivt samtalet blir.  

6.1 Vår rekommendation till organisationer 
 
Vår rekommendation är att satsa på utbildning för chefer i hur MAS kan utföras på bästa sätt. 
Mestadels för nya chefer eftersom de ej besitter erfarenhet på samma sätt som de rutinerade. 
Dessutom anser vi att MAS uppnår sitt syfte bättre om det särskiljs från lönesamtalet. Då foku-
seras det inte på prestationsbedömning och medarbetarna kan gå in i samtalen med en känsla 
av att innehållet inte påverkar lönesättningen. 
 
Vi anser även att organisationer bör se på MAS som en helhet där alla delar är lika viktiga som 
samtalet, så som förberedelse och återkoppling. Beroende på medarbetare samt hur samtalet är 
upplagt så anser vi att det krävs en röd tråd kring hela processen för att få ett så effektivt samtal 
som möjligt. 
 
Slutligen anser vi att organisationer bör lyssna till varje medarbetares individuella önskningar 
och behov av samtalet för att uppnå bäst förutsättningar för alla inom organisationen. 

6.2 Reflektioner över studiens genomförande  
 
Vi anser att en kvalitativ metod var rätt tillvägagångssätt för vårt undersökta ämne. Intervjuer 
var en bra insamlingsmetod av medarbetarnas och chefernas åsikter om MAS. Dock kunde 
resultatet blivit annorlunda om vi hade utfört intervjuerna närmare deras årliga MAS. Då hade 
medarbetarnas och chefernas tankar samt reflektioner om MAS varit mer färskt i minnet. Hade 
vi även valt att utföra intervjuerna under en period som varit lugnare på avdelningarna, hade 
möjligtvis svaren blivit mer annorlunda.   

6.3 Förslag till fortsatta studier 
 
För att få en bättre inblick i hur MAS går till och hur de inblandade agerar samt interagerar med 
varandra i samtalen, föreslår vi att medverka och göra observationer under ett medarbetarsamtal 
och inte endast ta del av reflektioner efter MAS. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjufrågor medarbetare 
 
1. Vad har MAS för betydelse/syfte för organisationen? 
2. Vad har MAS för betydelse för dig? Positivt/negativt. Möjligheter? 
3. Hur ofta/länge har ni MAS? (önskemål oftare/längre) 
4. Vad tas upp under samtalet? (utvecklingsmöjligheter, prestation, mål) Ingår lönesamtal.? 
5. Vad anser du är viktigt att ta upp? 
6. Är samtalets upplägg likartat år efter år? 
7. Vem styr samtalet? (chef eller medarbetare) öppna el. ledande frågor? 
8. Hur fungerar förberedelse samt uppföljningen? 
9.  Anser du att du har möjlighet att påverka samtalet och dess innehåll, hur? 
10. Får du vara delaktig i utformningen av samtalet och bedömningsprocessen, hur?  
 

8.2 Intervjufrågor chefer 
 
1. Vad har MAS för betydelse/syfte för organisationen? 
2. Vad har MAS för betydelse för dig? Positivt/negativt. Möjligheter? 
3. Hur ofta/länge har ni MAS? (önskemål oftare/längre) 
4. Vad tas upp under samtalet? (utvecklingsmöjligheter, prestation, mål) Ingår Lönesamtal? 
5. Vad anser du är viktigt att ta upp? 
6. Är samtalets upplägg likartat år efter år? 
7. Vem styr samtalet? (chef eller medarbetare) öppna eller ledande frågor? 
8. Hur arbetar ni med förberedelse samt uppföljning? 
9. Beskriv hur ni arbetar med återkoppling/feedback? Anser du dig ha rätt förutsättningar för 
att uppfylla medarbetarens behov av feedback? (fått utbildning/träning i att genomföra 
MAS?) 
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