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Förord 

Denna studie hade inte varit möjlig om det inte vore för de som medverkat i form av att ställa 

upp på intervjuer. Vi vill därför rikta ett stort tack till Konsumentverket i Karlstad, specifikt 

de chefer samt medarbetare som ställde upp på att delta i intervjuer till vår studie. Vi vill 

tacka Maria Sundgren, personalchef på Konsumentverket som hjälpte oss att få fram respon-

denter till vår undersökning. Vi tackar henne, Konsumentverket och samtliga respondenter för 

förtroendet. 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Jonas Axelsson vid Karlstads Universitet som 

under skrivprocessen ställt upp och fungerat som ett stöd. Vi vill tacka honom för att han varit 

mycket närvarande under skrivprocessen och bidragit med konstruktiv kritik samt fungerat 

som ett bollplank, detta har varit till stor hjälp vid utförandet av denna C-uppsats. 

Vi vill även tacka Charlotta och Mikael som har agerat som extra handledare, de har kommit 

med värdefulla tips och råd angående såväl valt ämne som studiens utförande.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete. Trots att vi inte 

kände varandra innan kursens uppstart känner vi såhär i efterhand att det inte finns någon vi 

hellre hade velat skriva denna uppsats med, än med varandra. Vi såg det som en prövning att 

göra detta delmoment i utbildningen utan att ha någon tidigare relation. Vi är stolta över vad 

vi presterat och hoppas att ni som läsare kommer att finna denna uppsats av intresse. 

Karlstad, Maj-2016 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna C-uppsats var att vi ville undersöka vilka individuella förväntningar chefer 

och medarbetare har på medarbetarsamtal. Vi som blivande personalvetare tyckte att detta 

ämne var relevant gentemot vår utbildning och efter utförd studie har vi breddat vår kunskap 

inom ämnet och kommer förhoppningsvis kunna ha användning av denna kompetens i arbets-

livet. 

Vi har utfört en kvalitativ studie där vi använt oss utav intervjuer för att samla empirisk data. 

Sammanlagt har vi utfört sex stycken intervjuer, varav tre intervjuer utfördes på chefer och tre 

intervjuer utfördes på medarbetare. Genom att arbeta med en induktiv ansats och genom att 

utföra halvstrukturerade intervjuer har författarna av denna studie kunnat uppfylla studiens 

syfte. Arbetet har utmynnat i en komparativ studie av chefers och medarbetares förväntningar 

på medarbetarsamtal. 

Studiens resultat visar att det finns förväntningar på medarbetarsamtal som skiljer sig bero-

ende på om individen är medarbetare eller chef. I en av våra intervjuer fick vi svaret att med-

arbetarsamtalet sågs som ett tandläkarbesök, det ska bara göras. Medan vissa ser samtalet som 

deras chans att göra sin röst hörd på verksamheten. Genom denna undersökning har författar-

na sett att chefer använder medarbetarsamtalet som ett forum för att kunna utveckla sina relat-

ioner till deras medarbetare. Medarbetarna i studien delar även de denna aspekt, dock använ-

der medarbetarna till skillnad från cheferna samtalet i större utsträckning till att få och lämna 

feedback på arbetet. Utifrån studiens resultat har författarna även genererat förbättringsförslag 

kring fenomenet medarbetarsamtal. De förslag på förbättringar som framkommit efter genom-

förd studie är ändringar på samtalets strukturering av rutiner samt ett förslag för vidareut-

veckling i form av ett elektroniskt verktyg som komplement till medarbetarsamtalet. 

De slutsatser som kan dras av studien är att chefer och medarbetares förväntningar på medar-

betarsamtalet skiljer sig åt. Sammantaget delar chefer och medarbetare förväntningar på sam-

talet dock skiljer de sig åt i olika grad. Chefer och medarbetare lägger båda stor vikt vid att 

samtalet ska fungera som relationsstärkande såväl som att det ska vara ett forum för att lämna 

feedback. Dock prioriteras dessa olika utifrån om man ingår i samtalet med hänsyn till ett 

chefsperspektiv eller ett medarbetarperspektiv. 

Vi har kontinuerligt under hela arbetet arbetat tillsammans och skrivit hela uppsatsen gemen-

samt och vi har således inte gjort några uppdelningar av arbetet.  

 

 

Nyckelord: Medarbetarsamtal, förväntningar, upplevelse, relation, kommunikation, feedback  

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

  

1 Kapitel 1 – Inledning .................................................................................................................................... 1 

1.1 Introduktion ........................................................................................................................................... 1 

1.1.1 Beskrivning av medarbetarsamtalet .................................................................................................. 2 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................................... 2 

1.2.1 Frågeställningar ................................................................................................................................. 3 

1.3 Tidigare forskning och avgränsningar .................................................................................................. 3 

1.4 Arbetets disposition ............................................................................................................................... 3 

2 Kapitel 2 - Teoretisk referensram ............................................................................................................... 4 

2.1 Medarbetarsamtal ................................................................................................................................. 4 

2.1.1 Medarbetarsamtalets syfte ................................................................................................................. 4 

2.1.2 Medarbetarsamtal som en del i ett integrerat arbetssätt ..................................................................... 5 

2.2 Medarbetarsamtalets förutsättningar .................................................................................................... 5 

2.3 Samtalet i praktiken ............................................................................................................................... 6 

2.3.1 Praktiska förutsättningar ................................................................................................................... 6 

2.3.2 Förberedelser inför medarbetarsamtalet ............................................................................................ 6 

2.3.3 Kommunikation ................................................................................................................................. 7 

2.3.4 Olika synsätt på kommunikation ....................................................................................................... 9 

2.3.5 Feedback ........................................................................................................................................... 9 

2.4 Moxnes KONI-modell .......................................................................................................................... 10 

2.5 Motivation............................................................................................................................................ 11 

2.5.1 Maslows behovsnivåer .................................................................................................................... 12 

2.6 Ledarskap ............................................................................................................................................ 13 

2.7 Human resource management ............................................................................................................. 15 

2.8 Mjuk HRM ........................................................................................................................................... 16 

3 Kapitel 3 – Metod ....................................................................................................................................... 17 

3.1 Val av metod ........................................................................................................................................ 17 

3.2 Förförståelse ........................................................................................................................................ 17 

3.3 Urval .................................................................................................................................................... 18 

3.3.1 Intervjuguide ................................................................................................................................... 18 

3.4 Genomförande ..................................................................................................................................... 18 

3.4.1 Intervjuprocessen ............................................................................................................................ 19 

3.4.2 Bearbetning av det empiriska materialet ......................................................................................... 19 

3.4.3 Validitet ........................................................................................................................................... 21 

3.4.4 Reliabilitet ....................................................................................................................................... 22 

3.5 Etiska avväganden ............................................................................................................................... 22 

3.6 Konfidentialitet och anonymitet ........................................................................................................... 22 

3.6.1 Kunskapskrav .................................................................................................................................. 23 

3.6.2 Kvales sju stadier ............................................................................................................................ 24 



 

 

4 Kapitel 4 - Analys och resultat .................................................................................................................. 26 

4.1 Förberedelse ........................................................................................................................................ 26 

4.1.1 Ur chefers perspektiv ...................................................................................................................... 26 

4.1.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 27 

4.2 Relationer ............................................................................................................................................ 28 

4.2.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 28 

4.2.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 29 

4.3 Kommunikation och återkoppling ........................................................................................................ 29 

4.3.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 30 

4.3.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 31 

4.4 Förtroligt samtal ................................................................................................................................. 31 

4.4.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 32 

4.4.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 32 

4.5 Mjuk HRM ........................................................................................................................................... 33 

4.5.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 33 

4.5.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 34 

4.6 Arbetsmiljö .......................................................................................................................................... 34 

4.6.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 34 

4.6.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 35 

4.7 Arbetssituation ..................................................................................................................................... 35 

4.7.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 35 

4.7.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 36 

4.8 Förståelse ............................................................................................................................................ 36 

4.8.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 36 

4.8.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 37 

4.9 Samtalsstruktur .................................................................................................................................... 37 

4.9.1 Ur chefens perspektiv ...................................................................................................................... 38 

4.9.2 Ur medarbetarens perspektiv ........................................................................................................... 38 

5 Kapitel 5 – Slutsatser och diskussion ........................................................................................................ 39 

5.1 Slutsatser ............................................................................................................................................. 39 

5.2 Diskussion............................................................................................................................................ 41 

5.3 Förslag för framtida forskning ............................................................................................................ 42 

6 Referenslista ................................................................................................................................................ 44 

7 Bilagor ......................................................................................................................................................... 46 

7.1 Intervjuguider ...................................................................................................................................... 46 

7.2 Informations PM .................................................................................................................................. 48 

 

 

  



 

 

Figurförteckning 

 
Figur 1 Grundläggande kommunikationsmodell 8 

 

Figur 2 Maslows Behovshierarki  11 

Figur 3 Ledningsprocessen   14  

Figur 4 Exempel på öppen kodning  20 

 

 

 

 



 

1 

 

1 Kapitel 1 – Inledning  

I det första kapitlet kommer vi redogöra för bakgrunden till valt ämne för studien. Vi kommer 

även att ge en definition och en beskrivning av fenomenet medarbetarsamtal och dess innehål-

lande moment.  Vi kommer även att motivera valt ämne samt delge vår förförståelse kring 

ämnet. Vidare kommer vi under rubriken bakgrund ta upp tidigare forskning kring ämnet så-

väl som en beskrivning av vad ett medarbetarsamtal innebär. Sedan tar vi upp studiens syfte 

och problemformuleringar för att avsluta det inledande kapitlet med en beskrivning av arbe-

tets disposition. 

1.1 Introduktion 

Bakgrunden till varför vi valde att göra en studie kring ämnet medarbetarsamtal var för att vi 

kom i kontakt med en artikel som berörde ämnet medarbetarsamtal. I denna artikel uttalade 

Mary-Clare Race sig om att medarbetarsamtal i det moderna samhället är verkningslöst och 

förlegat.  

Idén att man skulle kunna styra verksamheten med att en gång om året ha medarbetar-

samtal är lika knasig som att ett äktenskap skulle funka om bara paret firar sin bröllops-

dag, skriver ledarskapsexperten och psykologen Mary-Clare Race på sajten Management 

Issues. (Hrnytt, 2016) 

Artikeln väckte vårt intresse kring medarbetarsamtal och den utgjorde grunden till att vi vi-

dare ville studera ämnet. Vi båda författare har tidigare förförståelse om medarbetarsamtal 

som att individer kan ha negativ inställning till samtalet, det resonemanget som fördes i arti-

keln kändes därmed inte helt obekant. Ytterligare en motivering till att vi valde att studera just 

detta ämne var för att vi fann ingen tidigare forskning som berörde förväntningar på medarbe-

tarsamtal. Som blivande personalvetare anser vi att medarbetarsamtalet är en viktig del i ar-

betslivet och vi ville ta reda på om de individuella förväntningarna hos medarbetare
1
 och che-

fer stämde överens med de faktiska upplevelserna av samtalet. Vi har valt att utföra en kvali-

tativ studie för att undersöka fenomenet, vidare har vi valt att utföra en intervjustudie. 

Enligt Frick och Norberg (2012, s. 12) är definitionen på ett medarbetarsamtal följande: 

Ett målstyrt samtal mellan chef och medarbetare där man samtalar om verksamhetens mål 

och hur den enskilde medarbetaren kan bidra till verksamhetsutvecklingen. Genom att 

samtala utifrån ett verksamhetsperspektiv skapas en grundläggande insikt och förståelse 

för verksamheten kopplad till medarbetarens mål och uppdrag. 

Att utläsa från definitionen ovan används medarbetarsamtalet i syfte att fungera verksamhets-

utvecklande. Vi har i denna uppsats valt att utgå från teorier kopplade till medarbetarsamtal 

som ett ledningsverktyg, precis som definitionen ovan beskriver.  

  

                                                 
1
 I ett arbetsvetenskapligt sammanhang är det mer naturligt att använda sig utav ordet anställda, dock har vi valt 

att använda oss utav ordet medarbetare genomgående i denna uppsats. 
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1.1.1 Beskrivning av medarbetarsamtalet 

Medarbetarsamtalet hålls vanligen en gång om året eller oftare och samtalet hålls mellan 

medarbetare på en verksamhet och deras chef. Samtalet är planerat och ska beröra medarbe-

tarnas arbetssituation, det är menat att samtalet ska det binda ihop metoder, mål samt medar-

betare utifrån verksamhetens målsättning (Ljungström, 1998, s. 27f). 

Frick & Norberg (2012) tar även de upp medarbetarsamtal, de menar på att medarbetarsamtal 

skiljer sig från andra samtal då det i förväg är förberett och planerat, dessutom är samtalet 

starkt kopplat till verksamhetsstyrningen och används som ett strategiskt instrument för led-

ningen inom organisationen. Författarna tar även upp de konsekvenser parternas inställning 

kan ge på medarbetarsamtalet. För att samtalet ska kunna vara en tillgång krävs det att såväl 

chef som medarbetare men även att organisationen är positivt inställda till samtalet och delar 

samma uppfattning om dess värde och funktion. De menar på att det i praktiken utgör en 

skillnad i samtalets förutsättningar om parterna känner ett tvång inför samtalet eller om de 

känner ett samtycke inför det. Om inte samtliga deltagande parter har en positiv inställning till 

medarbetarsamtalet kan inte samtalet fylla dess fulla funktion (Frick & Norberg, 2012, s. 13). 

 

Den fysiska miljön under samtalets gång bör vara sedan innan genomtänkt, det är av vikt att 

samtalet förblir ostört i en lugn, neutral och bekväm miljö. Det är även av vikt att både med-

arbetaren och chefen känner sig bekväma med den lokal där samtalet hålls i syfte att skapa de 

bästa förutsättningarna för samtalet. Detta för att motverka att någon utav parterna känner sig 

trängd eller obekväm under mötet. Centralt bör vara att de parter som ingår i samtalet ska ha 

haft möjlighet till tid för förberedelse inför mötet. Samtalet kan fungera som en möjlighet för 

medarbetare och chefer att ventilera vad som är bra och vad som kan bli bättre inom arbetet. 

Viktigt är dessutom att det ska finnas tillräckligt med tid avsatt för att båda parter att kunna 

yttra sig utan att känna tidspress. Innehållsvis bör personlig återkoppling beröras mellan che-

fen och medarbetaren. Man tar upp hur den rådande arbetssituationen ser ut men även fram-

tida möjligheter inom arbetet. Medarbetarsamtalet ska innehålla en plan för vilka åtgärder 

som ska upprätthållas i arbetet, exempelvis kan dessa planer beröra eventuella förändringar av 

arbetsuppgifter eller vem som ska ansvara för vad på arbetet. Ur chefers perspektiv kan dessa 

samtal vara ett bra redskap att använda sig utav för att kunna förändra möjligheterna på ar-

betsplatsen till det bättre. Detta kan gälla uppföljning av resultat, utveckling men även plane-

ring inom verksamheten (Ljungström, 2011, s. 27f). 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera chefers och medarbetares syn på medarbetarsamtal. Vi 

är intresserade av att undersöka chefers och medarbetares individuella förväntningar på med-

arbetarsamtalet, utifrån det vill vi ta reda på om det finns eventuella förbättringsmöjligheter 

kring medarbetarsamtal. Vi kommer att undersöka detta utifrån ett medarbetarperspektiv samt 

ett chefsperspektiv. Med denna studie vill vi exemplifiera detta fenomen. 
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1.2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever chefer medarbetarsamtalet med utgångspunkt från deras individuella 

förväntningar?  

 Hur upplever medarbetare medarbetarsamtalet med utgångspunkt från deras individu-

ella förväntningar?  

 Finns det förbättringsmöjligheter kring medarbetarsamtalet och i så fall, hur ser de ut? 

1.3 Tidigare forskning och avgränsningar 

Genom en inläsning av tidigare forskning kan vi konstatera att medarbetarsamtalet som feno-

men kräver planering och förberedelse. Att samtalet sedan innan är förberett och planerat 

framförallt, är det som utmärker ett medarbetarsamtal från andra strategiska samtal inom 

verksamheten (Frick & Norberg, 2012). Genom tidigare forskning har vi även tagit del av att 

de ingående parternas inställning gentemot medarbetarsamtalet har stor betydelse för samta-

lets utfall.  

Vi kan se en lucka i tidigare forskning då vi inte funnit någon befintlig forskning kring vilka 

förväntningar det finns på medarbetarsamtal. Detta varken ur ett chefsperspektiv eller ett 

medarbetarperspektiv. Utifrån detta glapp har vi valt att avgränsa vår studie till att undersöka 

vilka individuella förväntningar chefer och medarbetare kan ha på medarbetarsamtal.  

1.4 Arbetets disposition 

Uppsatsen är disponerad i huvuddelar, kapitel. I uppsatsens andra kapitel behandlas de teore-

tiska utgångspunkter som vi valt att använda för vår studie. Den tredje delen i detta arbete 

beskriver och redogör för den metod, kvalitativ metod, som vi har valt att använda. Detta ka-

pitel tar även upp och redogör för väsentliga begrepp för metodens genomförande. I Analys 

och resultat, kapitel fyra, undersöks noggrant resultatet av de genomförda intervjuerna. Resul-

tatet presenteras ur både medarbetarens och chefens perspektiv. Uppsatsens avslutande kapitel 

består av våra egna diskussioner och slutsatser. Vidare ges förslag till vidare forskning.  

Med detta inledande kapitel hoppas vi ha väckt ert intresse för att ta del av vårt arbete och det 

resultat vi kommit framtill i ämnet Medarbetarsamtal. 
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2 Kapitel 2 - Teoretisk referensram  

I uppsatsens andra kapitel redogörs de teoretiska utgångspunkter författarna valt att använda 

för denna studie. Vi vill poängtera att det finns fler definitioner av samma begrepp än de vi 

presenterar i denna uppsats, nedan återfinns de utgångspunkter vi anser vara av relevans för 

vår studie. Vi har valt att disponera kapitlet utifrån fyra olika huvudämnen som lyder medar-

betarsamtal, kommunikation, motivation och ledarskap. 

2.1 Medarbetarsamtal 

2.1.1 Medarbetarsamtalets syfte 

Samtalen bör fungera som en hjälp för att skapa förståelse för både medarbetare och chefer 

kring hur arbetssituationen ser ut i dagsläget, men även för att förstå bakgrunden till varför 

situationen ser ut som den gör. De båda parterna för ett ömsesidigt samtal med varandra och 

finner tillsammans olika alternativ till handlingar i syfte att kunna göra medvetna val som 

bidrar till förändring till det bättre i framtiden (Ljungström, 2011, s. 28). 

Suzanne Mehrens (1998) menar på att organisationer och företag sedan en längre tid arbetat 

med medarbetarsamtal som metod. Medarbetarsamtalet har använts som ett redskap och 

hjälpmedel för att till exempel ge feedback till de anställda, men även i syfte att följa upp de 

anställdas arbetsresultat. Med utgångspunkt från företagsmålen tilldelas medarbetarna olika 

befogenheter och ansvarsområden för att verksamheten på ett så framgångsrikt sätt som möj-

ligt ska kunna uppnå de uppsatta målen. Samtalet kan även ses som kompetensbaserat då en 

bedömning görs bland medarbetarna utifrån deras individuella kompetens. Medarbetarsamta-

len ger förutsättningar till att kunna se över den kompetens de anställda besitter. Utifrån det 

kan därefter eventuella kompletteringar i kompetensen göras, antingen hos den enskilda med-

arbetaren eller genom nyanställningar, alternativt genom förändringar i organisationen. 

Coetze et al. (2016) tar i en artikel upp fördelarna med personal som tar initiativ till de möj-

ligheter för utveckling av kompetens som finns att tillgå inom verksamheten. Författarna 

trycker på att personal som tar ansvar för sin egen karriär och sina egna utvecklingsmöjlighet-

er känner en större tillfredsställelse i arbetet. I artikeln skriver författarna om att personal som 

tar detta ansvar med större sannolikhet fortsatt kommer att stanna kvar inom verksamheten. 

Vi kan relatera detta till hur Mehrens (1998) ser på medarbetarsamtalet. Mehrens (1998) me-

nar att ledningen genom medarbetarsamtalet kan tilldela de anställda ansvar och befogenheter 

utifrån den kompetens de innehar. Genom medarbetarsamtalet får även ledningen en över-

blick på vilka kompletteringar som behöver göras i kompetensen som finns inom verksamhet-

en. Tillskillnad från det som beskrivs i artikeln, att personalen tar ansvar för sin egen karriär, 

kan medarbetarsamtalet ses som ledningens invit till att uppmuntra de anställda att ta ansvar 

till sin egen karriär. Under förberedelserna inför medarbetarsamtalet ges de anställda möjlig-

het att tänka över sin arbetssituation och sin framtid på företaget, innefattande eventuella 

kompetensutvecklingsförfrågningar. 

Ett annat syfte med samtalet är att skapa samhörighet inom organisationen.  Att kontinuerligt 

föra medarbetarsamtal ger tillfällen och förutsättningar till att kunna skapa ett bra arbetsklimat 
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som således ger en ökad känsla av arbetstillfredsställelse hos de anställda. Samtalet är dessu-

tom idéutvecklande från båda parters sidor då det under samtalet förs en dialog mellan med-

arbetaren och chefen där de gör idéutbyten. Resultatet av detta blir att ifall individen utveck-

las, utvecklas därmed också företaget (Mehrens, 1998, s. 44). 

George Frick och Sofia Norberg (2012) beskriver medarbetarsamtalet ur fackliga organisat-

ioners synvinkel och att samtalet då ska fungera som ett verktyg för att förbättra individens 

förutsättningar.  Författarnas egna åsikter däremot är att medarbetarsamtalets främsta uppgift 

är att utveckla organisationen. Frick och Norberg (2012) understryker även det Mehrens 

(1998) betonar, att medarbetarens tillväxt präglar organisationens förbättring och således leder 

till tillväxt även för organisationen. För att detta ska fungera bör uppdrag och mål hos organi-

sationen vara utgångspunkten under medarbetarsamtal. Frick och Norberg (2012, s. 12) menar 

att framgångsrika organisationer på ett strukturerat och återkommande sätt arbetar med med-

arbetarsamtal. 

2.1.2 Medarbetarsamtal som en del i ett integrerat arbetssätt 

Förslagsvis kan ett integrerat arbetssätt ses som olika moment som under det löpande året är 

indelat i olika aktiviteter. Dessa kan komma att starta i december eller januari i form av en 

arbetsplatsträff eller ett personalmöte. Vidare kan ett lönesamtal komma att vara aktuellt i 

exempelvis mars och löpande uppföljning sker ungefärligen månaden efter att lönesamtalet 

hållits. Under semestermånaderna är det mindre rörelse i organisationen och detta speglar sig 

även på de olika aktiviteter som ingår i det integrerade arbetssättet. Fram mot hösten bör en 

verksamhetsanalys göras, en lämplig tidpunkt för detta kan vara i slutet av augusti eller sep-

tember månad. Månaden efter detta bör planering för budget och verksamhet förläggas. Slut-

ligen avslutas året med ett medarbetarsamtal. Författarna menar på att medarbetarsamtal ofta 

bortprioriteras av ledningen av den anledningen att de inte kan se helheten av det integrerade 

arbetssättet. Anledningen till att det förekommer att det bortprioriteras är på grund av att med-

arbetarsamtal många gånger upplevs som en fristående arbetsuppgift istället för en viktig del i 

det integrerade arbetssättet (Frick & Norberg, 2012, s. 14f). 

Frick och Norberg (2012) beskriver ett integrerat arbetssätt som att man utgår från kund eller 

motsvarande intressenter och alla processer bör ske i relation till varandra. Medarbetarsamta-

let bör gå hand i hand med resterande system som styr organisationen, som exempel kan detta 

röra sig om lönebildningen och ekonomistyrningen. Att integrera medarbetarsamtalet med 

dessa främjar verksamhetens utveckling (Frick & Norberg, 2012, s. 14f). 

2.2 Medarbetarsamtalets förutsättningar 

Initialt måste organisationen se över vissa förutsättningar för att medarbetarsamtalet ska 

kunna vara ett användbart verktyg inom organisationen och således bidra till organisationens 

utveckling. Exempel på dessa förutsättningar är att man bör se över ledningens agerande när 

det gäller medarbetarsamtal. Den högsta ledningens agerande gällande medarbetarsamtal har 

en stor påverkan för om samtalen fortsatt kommer vara utvecklande och lönsamma för verk-

samheten. Den högsta ledningen bör därför även dem hålla medarbetarsamtal för deras med-

arbetare, alltså mellancheferna. Om den högsta ledningen väljer att prioritera att avsätta tid till 
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att genomföra medarbetarsamtal kommer detta även påverka mellancheferna, som även i sin 

tur då kommer att prioritera att avsätta tid för medarbetarsamtal för deras medarbetare (Frick 

& Norberg, 2012, s. 13).  

Ytterligare bör man även se över om organisationen använder sig av ett integrerat arbetssätt. 

Medarbetarsamtalet utgör som tidigare nämnt en del av det integrerade arbetssättet, och det är 

av vikt att ledningen ser medarbetarsamtalet som en lika viktig del som de andra momenten i 

det integrerade arbetssättet. Författarna beskriver hur ledningen många gånger väljer att bort-

prioritera just medarbetarsamtalen med en inställning som att det bara är en arbetsuppgift som 

ska genomföras och därför tåls att ruckas på. Även bör man se över hur den interna kommu-

nikationen sker, en god kommunikation med få brister är mycket gynnande för en arbetsplats. 

Författarna talar om kommunikation som ett samlingsbegrepp för de möten som sker på ar-

betsplatsen, som exempel planeringsträffar och arbetsplatsmöten (Frick & Norberg, 2012, s. 

15).  

Avslutningsvis bör man även se över huruvida respekt och tillit återfinns inom organisationen, 

både chef och medarbetare behöver känna att de får tillit och respekt från varandra i arbetet. 

Även detta är en grundläggande förutsättning som är viktig för att medarbetarsamtalet ska 

kunna fungera som ett verktyg för utveckling och förbättring inom verksamheten. Sammanta-

get är det dessa ovan nämnda förutsättningar som bör finnas på arbetsplatsen för att medarbe-

tarsamtalet ska vara ett verktyg att tillgå inom organisationen (Frick & Norberg, 2012, s. 15). 

 

2.3 Samtalet i praktiken 

2.3.1 Praktiska förutsättningar  

Valet av lokal är en mycket viktig aspekt att ta i beaktning inför ett medarbetarsamtal, detta är 

något som Ljungström (2011) tar upp. Valet av lokal kan ha en avgörande betydelse för sam-

talet vad gäller möjligheten till öppenhet, känslan av tillit gentemot varandra och förutsätt-

ningen till ett mer djupgående samtal (Ljungström, 2011, s. 30). Enligt Ljungström (2011) är 

det vanligt att ett medarbetarsamtal tar cirka två timmar, därför är det viktigt att planera in att 

medarbetarsamtalet kommer att ta tid. Man bör ha i åtanke att ett medarbetarsamtal kan vara 

psykiskt krävande och därför är det av vikt att varken den som håller i samtalet eller att med-

arbetaren direkt efter har någon annan krävande arbetsuppgift planerad. En annan aspekt som 

kan vara bra att komma ihåg är att den planerade tiden för medarbetarsamtalet ska i så stor 

utsträckning som möjligt inte ändras under samtalets gång. Detta kan i så fall leda till att med-

arbetaren kan komma att känna sig obetydlig samt att dennes energi och motivation inför 

samtalet kan komma att berövas. (Ljungström, 2011, s. 30f). Tid är även en viktig aspekt un-

der förberedelser inför medarbetarsamtalet, som nedan presenteras.  

2.3.2 Förberedelser inför medarbetarsamtalet 

Det är viktigt att båda parter är väl förberedda inför samtalet, detta på grund av att man ska i 

förväg ha haft möjlighet till att fundera kring tankar och idéer att dela med sig av. Detta i syfte 

att båda parter får möjlighet till ett erfarenhetsutbyte under samtalet. Rimligt är att båda parter 

har cirka en vecka innan planerad tid för kommande medarbetarsamtal att kunna förbereda sig 
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på. Under denna tid hinner de tänka igenom vad de vill uppnå med samtalet och om möjlighet 

finns kan parterna ge varandra tilläggspunkter en tid innan som man på varsitt håll i förväg 

har möjlighet att begrunda. Dessa tilläggspunkter ger medarbetarsamtalet en gemensam ut-

gångspunkt att verka från (Ljungström, 2011, s. 31). Innan ett samtal kommer äga rum är det 

alltså bra att ha möjlighet att en tid innan kunna förbereda sig, nedan följer en beskrivning på 

hur chefers och medarbetares förberedelser kan se ut (Ljungström, 2011, s. 31). Vi har valt att 

använda oss utav nedan följande beskrivning då vi kan associera denna med det insamlade 

material vi fått från våra intervjuer.  

Sammanfattningsvis är chefens förberedelser i stora drag först och främst att se till att samta-

let ska vara individuellt anpassat utifrån respektive medarbetare som medarbetarsamtalet rör. 

Chefen bör även vara medveten om medarbetarens befattning och dess ansvarsområden. Uti-

från denna information kan chefen utforma krav, förmedla vilka förväntningar chefen har på 

medarbetaren såväl som eventuella målsättningar för medarbetarbetaren. Även bör chefen 

göra en återkoppling utifrån det senaste medarbetarsamtalets överenskommelser gällande de 

krav, förväntningar och mål som formulerades då. Dessutom bör chefen lämna tillfälle för 

såväl chef som medarbetare att kunna ge feedback på varandras arbete. Chefen bör även vara 

medveten om vilka behov verksamheten har gällande utveckling och utifrån det se till att re-

spektive medarbetares fulla kompetens kommer till användning. Under samtalets gång kan 

chefen även se till att implementera förtagets mål och dess värdegrund hos medarbetaren. 

Slutligen bör chefen dessutom avsätta tid efter avslutat samtal till att utvärdera de intryck, den 

information och de idéer som samtalet resulterat i (Frick & Norberg, 2012, s. 26). 

Gällande medarbetarens förberedelser så bör man som medarbetare en tid innan medarbetar-

samtalet ska hållas utvärdera sin nuvarande arbetssituation samt vara påläst om den organisat-

ion man arbetar inom. I vissa fall kan medarbetaren ha fått tillgång till en samtalsmall att se 

över innan medarbetarsamtalet. Där kan det finnas uppgifter och ställningstaganden som kan 

vara till fördel om medarbetaren tagit del av och uppmärksammat innan samtalets påbörjan. 

Exempel på sådana frågeställningar eller påståenden som skall betygsättas kan vara följande 

”jag känner mig tillfredsställd med min arbetsinsats föregångna år” eller ”mina arbetsuppgif-

ter är meningsfulla” (Frick & Norberg, 2012, s. 53f). 

2.3.3 Kommunikation 

Nedan följer en definition av kommunikation: 

 

Kommunikation - en process som äger rum mellan två eller flera människor och där målet 

är att ett innehåll ska bli gemensamt (Heide et al. 2012, s. 26). 

Vi har valt att presentera ovan nämnda definition av kommunikation då vi anser att det ger en 

bra beskrivning av begreppet. Dock har vi valt att göra en justering i presentationen av citatet. 

Heide et al. (2012, s. 26) menar vidare att även misslyckade försök till kommunikation är 

kommunikation, dock valde vi att inte presentera det då det i vår studie inte är relevant. 
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   Mottagare 

Sändare-mottagarmodellen beskriver kommunikationsprocessen, illustreras enligt figuren 

nedan: 

 

 

 

Figur 1 Grundläggande kommunikationsmodell 

Modellen ovan beskriver kommunikationsprocessen. Sändaren sänder ett budskap till motta-

garen för att förmedla information. När information når fram till mottagaren har budskapet 

präglats och färgats av mottagaren. Budskapet kan komma att omedvetet förändras av sända-

ren och mottagarens omedvetna känslor, exempelvis rädsla. Sändaren kodar budskapet bero-

ende på till exempel ålder, kön eller beroende på sinnesstämning. Sändaren kodar även samta-

let utifrån vad denne tror sig veta om mottagaren. Budskapet kan komma att anpassas bero-

ende på vilken kanal sändaren väljer att förmedla budskapet genom. Relationen mellan sända-

ren och mottagaren har också betydelse i kommunikationsprocessen, och i detta fall är vi in-

tresserade av förhållandet arbetsgivare och arbetstagare och den kanal för kommunikation vi 

är intresserade av är medarbetarsamtalet (Granberg, 2011, s. 505).  

Vi kan dra en parallell mellan denna sändare-mottagarmodell och den beskrivning gällande 

chefens förberedelser inför ett medarbetarsamtal som vi tidigare nämnde. I chefens förbere-

delser nämnde vi att chefen bör vara medveten om vem samtalet kommer att behandla. Detta 

tyder på att beroende på vad sändaren, chefen, tror sig veta om mottagaren, medarbetaren, kan 

komma att ha betydelse i hur informationen (budskapet) kodas, precis som ovan nämnt. Detta 

gäller även omvänt, då mottagarens, medarbetarens, personliga egenskaper, i form av utbild-

ning, ålder eller kön även de, bidrar till tolkningen av budskapet. Till exempel kan erfarenhet 

ha påverkan på hur budskapet tolkas. Om chefen har haft medarbetarsamtal tidigare, eller gått 

någon utbildning om hur man håller medarbetarsamtal så kan chefens erfarenhet spegla sig i 

hur medarbetaren tolkar chefens budskap. 

Det är märkbart om en verksamhet har en fungerande kommunikation, då detta ger gynn-

samma effekter inom organisationen eftersom att det lämnar förutsättningar för samverkan. 

När det jämförelsevis förekommer brister i kommunikationen lämnar detta negativa effekter 

inom verksamheten. Det är ovanligt att kommunikation som verktyg belönas eller uppmärk-

sammas då det är något som tas för givet inom organisationer. Mer vanligt förekommande är 

att icke fungerande kommunikation uppmärksammas, detta då brister i kommunikationen är 

lättare att identifiera och därmed kritisera (Hamrefors, 2009, s. 7).   

 

Thomas Önnevik (2010, s. 82) lägger tyngd vid förmågan att kunna anpassa kommunikation-

en och därmed de ordval som görs utifrån vem eller vilka man vill kommunicera med. Detta i 

syfte att skapa en rak och tydlig kommunikation, exempel på sådan kommunikation kan vara 

mellan chef och medarbetare. Olika faktorer som Önnevik (2010, s. 82) tar upp som påverkar 

relationsskapandet i en kommunikation kan delas upp i tre olika element bakgrundsfaktorer, 

Budskap Sändare 
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psykologiska faktorer och beteendefaktorer. Dessa olika faktorer kan påverka tolkningen av 

den kommunikation som överförs. Några exempel på bakgrundsfaktorer kan vara att det kan 

vara skillnad på hur kommunikationen tolkas beroende på vad mottagaren har för ålder, vil-

ken utbildningsnivå denna har och till viss del beroende på om den som mottar kommunikat-

ionen är man eller kvinna. Psykologiska faktorer kan beskrivas utifrån vilka förväntningar 

mottagaren har när denne går in i samtalet, vilket humör mottagaren har eller vilka känslor 

mottagaren har inför samtalet. Exempel på beteendefaktorer kan vara de kroppsliga signaler 

mottagaren sänder och detta kan röra sig om kroppsspråk, tonläge och på vilket sätt deltagarna 

framför sina frågeställningar (Önnevik, 2010, s. 82). 

Återigen vill vi betona att dessa faktorer påverkar relationen mellan sändare och mottagare, i 

detta fall då specifikt är arbetstagare och arbetsgivare under till exempel under ett medarbetar-

samtal. Detta då dessa olika faktorer har en stor betydelse i kommunikationen och hur det 

budskap eller den information som sänds kan komma att kodas och/eller tolkas. 

2.3.4 Olika synsätt på kommunikation 

Heide et al. (2012) beskriver kommunikation utifrån två grundläggande synsätt. De tar även 

upp olika faktorer som kan påverka kommunikationen inom verksamheten. De lägger stor vikt 

vid att förstå de olika synsätten, detta i syfte att lättare kunna förstår varför det uppstår kom-

munikationsbrister inom verksamheten. De olika synsätt som Heide et al. (2012) tar upp är två 

skilda pedagogiska tillvägagångssätt som används vid framförandet av kommunikation.  

Det ena synsättet ses som en delning av kommunikation. Målet med detta synsätt enligt förfat-

tarna är att nå en gemensam uppfattning av den socialt konstruerade verkligheten. Syftet är 

alltså inte enbart att föra över information mellan de som ingår i kommunikationen. På detta 

sätt skapar man förutsättningar till en delad målbild såväl som delade värderingar. Genom en 

delad kommunikation kan de som ingår i kommuniceringen dela en gemensam verklighet 

innehållande relationer, identiteter och kunskaper. Efter en sådan avslutad kommunikations-

process kan de deltagande individernas förståelser, kunskaper, handlingsbenägenhet samt 

känslor komma att bli annorlunda. Detta beror på vad individen besitter för erfarenheter sedan 

tidigare, dess förkunskaper, värderingar och attityder påverkar tolkningen av kommunikation-

ens innehåll (Heide et al., 2012, s. 33). 

Det andra av de två olika synsätten på kommunikation ser kommunikationen som en slags 

överföring. Det är en envägskommunikation som har sin utgångspunkt i att mottagaren ska 

förändra sitt beteende, sin åsikt eller i syfte att denna ska få mer kunskap. Heide et al. (2012) 

beskriver att inom denna kommunikationsdisciplin anses dialogen ha en direkt orsak-verkan 

reaktion. Denna disciplin utformades under 1940-talet och tio år senare växte forskningen 

ytterligare gällande kommunikation och som ett resultat av detta kom även begreppet  

feedback att utformas (Heide et al., 2012, s. 29). 

2.3.5 Feedback  

Feedback innebär att sändaren ger återkoppling till mottagaren och detta är en del av kommu-

nikationsprocessen. Sändaren tilldelar relevant information som gäller mottagaren i syfte att 

belysa både styrkor och svagheter hos mottagaren (Mikkelsen, 1998, s. 140). Önnevik (2010) 
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tar också upp feedback och dess moment på ett mer konkret sätt. Han beskriver vikten av att 

återkoppling bör ske på rätt nivå, han menar att man bör lämna en lämplig mängd information 

om de prestationer som bör förändras till det bättre. Detta kan ses som konstruktiv kritik, och 

denna information bör under ett medarbetarsamtal begränsas till tre till fyra punkter. Önnevik 

(2010) anser detta som en rimlig mängd information för mottagaren att hantera. Motsatt bör 

även sändaren lämna motsvarande mängd punkter som belyser individens redan fungerande 

prestationer. Om man som mottagare får ta del av för stor mängd feedback i form av kon-

struktiv kritik kan detta skapa en känsla av oförmåga samt stress (Önnevik, 2010, s. 75). 

Som tidigare nämnt gällande de psykologiska faktorer som kan ha inverkan på kommunikat-

ion, är det även vid överlämnandet av feedback viktigt att sändaren visar känslor, intresse och 

entusiasm för dem han/hon kommunicerar med. Detta är av vikt för att mottagaren av inform-

ationen ska kunna känna tillit gentemot sändaren (Önnevik, 2010, s. 75). 

2.4 Moxnes KONI-modell 

Paul Moxnes (2001) beskriver att det finns olika nivåer av kommunikation. Författaren tar 

upp kommunikationsnivåer och dessa tas även upp i vad han kallar för KONI-modellen, som 

vi nedan kommer redogöra för. Anledningen till att vi valt att redogöra för denna modell är 

för att vi kan dra paralleller mellan Moxnes KONI-modell till fenomenet medarbetarsamtal.  

Moxnes modell beskriver sju olika nivåer av kommunikation där den lägsta nivån innefattar 

de mest opersonliga samtalsämnena. Ju högre upp i kommunikationsnivåerna samtalet befin-

ner sig desto personligare blir samtalet (Moxnes, 2001, s. 96f). Desto mer personligt samtalet 

blir, desto större blir förutsättningarna för förändring och möjligheterna till förändring (Mox-

nes, 2001, s. 98 ).  

Detta är relevant gentemot medarbetarsamtal då ett medarbetarsamtal är just, ett samtal. Bero-

ende på vilken kommunikationsnivå ett medarbetarsamtal kan nå utifrån Moxnes (2001) 

KONI-modell, kan vi anta ha betydelse för samtalets utfall. Att som arbetsgivare och arbets-

tagare kunna vara öppna och ärliga gentemot varandra under ett medarbetarsamtal, kan vi se 

som goda egenskaper för att samtalet ska få ett så positivt utfall som möjligt. I enlighet med 

Moxnes KONI-modell torde ett medarbetarsamtal som befinner sig på en högre nivå av kom-

munikation med större sannolikhet, leda till förändring. Detta går såväl hand i hand med det vi 

tidigare i kapitlet presenterade under rubriken medarbetarsamtalets förutsättningar, att tillit 

och respekt bör finnas inom organisationen. Återfinns tillit och respekt öppnar detta upp för 

att kommunikationen ska vara öppen och ärlig, vilket då enligt Moxnes (2001) med större 

möjlighet kan leda till förändring. 

Moxnes (2001, s. 96ff) kallar samtalsämnet på första nivån för ”debatt” och exemplifierar 

denna nivå som att samtalsämnet är av en mer konkret natur och berör inte individen som 

person utan ses mer som ett intellektuellt samtal. På den andra nivån samtalar man om saker 

som redan är kända av personen själv och personer i dess omgivning. Exempel på tillfällen då 

denna nivå av kommunikation kan vara förekommande är exempelvis vid så kallade kafferep. 

Vanliga samtalsämnen i sådant forum är, av omgivningen redan kända självcentrerade saker 

som till exempel tidigare upplevelser (Moxnes 2001, s. 96f). Befinner man sig på den tredje 
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nivån av kommunikation talar man om saker som man säger i förtroende till den andra parten. 

Detta kan exempelvis röra sig om att man delar med sig av erfarenheter om familjekonflikter 

eller sina tillkortakommanden (Moxnes, 2001, s. 97ff). 

På den fjärde nivån tar Moxnes upp något som han kallar ”det blinda jaget”. På den här kom-

munikationsnivån kan egenskaper tas upp som den rörda personen inte är medveten om själv, 

men som andra vet om personen. Exempel på detta kan vara vid mottagandet av konstruktiv 

kritik eller feedback (Moxnes, 2001, s. 97). På den femte nivån tar Moxnes (2001) upp det 

som han kallar ”det privata jaget”. Detta berör saker som personen själv är medveten om hos 

sig själv, men som denne vill hålla dolt för andra. Exempel på en sådan angelägenhet skulle 

kunna vara att personen delar med sig av att denne snart kommer att gå igenom en skilsmässa 

(Moxnes, 2001, s. 97ff). Den sjätte kommunikationsnivån kallar Moxnes ”encounter” och på 

denna nivå behandlas de sidor av en person som varken denne själv eller personer i dennes 

närhet vet om. Dessa sidor kan komma att uppstå och upptäckas under exempelvis mycket 

personliga och livliga diskussioner och leder till en form av självinsikt hos personen (Moxnes, 

2001, s. 97ff). På den sjunde och högsta kommunikationsnivån uppstår någon som Moxnes 

kallar för ”transcendens” och detta innebär att den ena eller att båda parter upplever ett till-

stånd där man återfinner sig fullkomligt blottlagd inför sig själv och andra. Transcendens in-

nebär en genomgående förändring hos individen (Moxnes, 2001, s. 98ff). 

Vi kan se att det är av vikt att man kommunicerar på ett personligt plan då ovan nämnda teori 

belyser att ju mer personlig interaktionen mellan människor är, desto större förutsättningar för 

förändring.  Där för har vi valt Moxnes (2001) KONI-modell då vi anser att det är viktigt att 

kunna nå olika kommunikationsnivåer på grund av denna aspekt. Vi sätter detta i relation till 

Anderson et als. (2015) artikel. Detta då artikeln berör att det kan vara problematiskt att dis-

kutera personliga angelägenheter på arbetet, om det inte görs genom personlig kommunikat-

ion. För att kunna beröra, för individen, mer personliga ämnen behöver det finnas ett forum 

för detta.  Anderson et al. (2015) förklarar att ledningen inom en verksamhet inte kan ta hän-

syn till de individuella behoven som finns inom organisationen, om inte dessa framförs. Först 

efter att de har framförts kan de tas hänsyn till (Anderson et al., 2015). Vidare ser vi på med-

arbetarsamtalet som ett tillfälle att kunna framföra de specifika behov medarbetarna har. 

2.5 Motivation 

En av de mest frekvent använda figurerna att illustrera människans olika behov är ”Maslows 

behovshierarki” vilken illustreras nedan;   

 

 

 

 

Figur 2 Maslows Behovshierarki 
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Det finns många olika teorier relaterade till motivation. Önnevik (2010, s. 59) hänvisar till 

Abraham Maslows som en av de mest anförda forskarna inom ämnet mänskliga behov.  Mas-

lows mest kända teori bygger på behovshierarkin, även kallad behovspyramiden (se figur 2). 

Motivationsteoretiker har framfört att för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt 

till att individer ska känna motivation så finns det vissa behov som bör tas hänsyn till. Anled-

ningen till att valt att redogöra för Maslows (1943) behovshierarki är för att vi kan relatera 

samtliga steg i hierarkin till arbetslivet. Detta utifrån Önneviks (2010) presentation där han 

kopplar Maslows behovshierarki utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv. Men framförallt 

drar vi tydliga paralleller mellan de fyra senare stegen i hierarkin till fenomenet medarbetar-

samtal. Nedan redovisar vi för Maslows (1943) behovshierarki utifrån Önneviks (2010) ar-

betsvetenskapliga perspektiv med tillägg av hur vi relaterar trappsteg två, tre, fyra och fem till 

medarbetarsamtalet. 

2.5.1 Maslows behovsnivåer 

Människans mest fundamentala behov är sömn, mat och dryck vilket Maslow (1943) hänvisar 

som de fysiologiska behoven och dessa finns på steg ett i behovspyramiden. Önnevik (2010, 

s. 59) relaterar detta utifrån ett arbetsvetenskapligt perspektiv och menar då att detta kan 

kopplas till att ledare i en organisation bör utforma villkor för pauser och raster i arbetet. För-

fattaren tar även upp hur detta kan bidra till effektiviteten hos de anställda såväl som säker-

heten, detta utifrån upplägget av arbetstiden för medarbetarna. Något som på svensk arbets-

marknad finns reglerat i arbetstidslagstiftningen (ATL 1982:673).  

Steg nummer två i Maslows (1943) behovshierarki tar upp behovet av trygghet och säkerhet. 

Önnevik (2010, s. 60) kopplar dessa två faktorer till de anställdas fysiska och psykiska ar-

betsmiljö men även till deras anställningsformer. Författaren menar på att de anställdas ar-

betsplats ska vara ergonomiskt riktig, till exempel att de inte ska behöva frysa på arbetet och 

att det ska finnas god ventilation. 

Önnevik (2010) kopplar även detta till den psykiska arbetsmiljön och menar att Maslows 

(1943) hänvisning till säkerhet kan relateras till hanterbar stress för de anställda och att ar-

betsplatsen även bör vara relativt konfliktfri. Under medarbetarsamtal kan arbetsmiljön vara 

en central fråga då den spelar en betydande faktor i medarbetarens arbetssituation, och i en-

lighet med Ljungström (2011, s. 27f) bör den rådande arbetssituationen tas upp. Under ett 

medarbetarsamtal kan synpunkter gällande såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmil-

jön på arbetsplatsen komma att tas upp. Dessa synpunkter kan röra såväl samarbetet i arbets-

gruppen såväl som den ergonomiska utformningen av arbetsplatsen. Vad gäller de olika an-

ställningsformerna så kan de ha påverkan på medarbetarens trygghetskänsla samt välbefin-

nande. Till exempel kan någon som är tillsvidareanställd känna större trygghet gentemot arbe-

tet till skillnad från någon som är provanställd (Önnevik, 2010, s. 60). Detta regleras såväl i 

Lagen om Anställningsskydd (LAS 1982:80) så som Arbetsmiljölagen (AML 1977:1160). 

Människans sociala behov behandlas på den tredje nivån i Maslows (1943) behovshierarki. 

Här skapas förutsättningar från ledarens sida att kunna tillgodose individers behov av kontakt 

med andra människor. Detta görs genom att utforma mötesplatser i verksamhetens lokaler där 

de anställda ges möjlighet till interaktion med varandra. Önnevik (2010) beskriver att männi-
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skan lägger stor vikt vid känslan av att bli sedd och bekräftad av andra människor. Därför kan 

det vara fördelaktigt för verksamheten om det finns bra utformade lunchrum, fikarum och 

samarbetslokaler för de anställda att tillgå. Ett annat tillvägagångssätt att skapa förutsättningar 

för social interaktion för de anställda är att anordna aktiviteter där de anställda stärker deras 

relationer till varandra (Önnevik, 2010, s. 60).  

På den fjärde nivån i Maslows (1943) behovspyramid tar Maslow upp det behov människan 

har av bekräftelse och uppskattning från andra människor. Önnevik (2010) relaterar denna 

nivå till att man i arbetet behöver få konstruktiv kritik och feedback från såväl chefer som 

kollegor på en kontinuerlig basis. Detta är ett bra sätt att uppfylla deras behov av bekräftelse 

men även för att få dem att känna sig sedda. Författaren anser även strategiska samtal mellan 

chefer och anställda som ett bra verktyg för att kunna tillgodose detta behov (Önnevik, 2010, 

s. 60). Precis som vi ovan nämnt så är feedback i arbetet en viktig del i hur Önnevik (2010) 

relaterar till Maslows behovshierarki. Under ett medarbetarsamtal är feedback och givande av 

konstruktiv kritik en central del. Detta gäller såväl från chefens sida som den anställdes. Ett 

medarbetarsamtal innebär avsatt tid i ett gott klimat att kunna göra ett utbyte av feedback och 

konstruktiv kritik.  

För att nå upp till den femte och sista nivån i Maslows (1943) behovshierarki krävs det att de 

tidigare nämnda behoven i behovshierarkin är tillgodosedda. På nivå fem talar Maslow (1943) 

om individers behov av självförverkligande. Mer specifikt handlar detta om individuella för-

väntningar på sig själv och möjligheten för individer att kunna uppnå dessa personliga mål-

sättningar (Önnevik, 2010, s. 60f).  Författaren tar upp hur chefen på arbetsplatsen kan skapa 

förutsättningar för de anställda att kunna utvecklas och fylla behovet av självförverkligande. 

Detta genom att planlägga individens specifika och egna mål, ett exempel på detta kan vara 

genom karriärplanering (Önnevik, 2010, s.60). Som tidigare nämnt krävs det att tidigare be-

hov i behovshierarkin måste vara uppfyllda för att kunna nå den femte nivån. Medarbetarsam-

tal är ett verktyg för att kunna uppnå samtliga steg i behovshierarkin.  

När det gäller det femte och sista steget i behovshierarkin så kan vi se att medarbetarsamtalet 

är ett tillvägagångssätt för den anställde att förmedla till chefen vilka målsättningar som denne 

har samt hur dennes behov av självförverkligande är. På detta sätt fungerar medarbetarsamta-

let som ett forum där självförverkligande kan komma att tillgodoses.  

2.6 Ledarskap 

Ledningens främsta uppgift inom en organisation är att samordna resurserna inom verksam-

heten, detta kan röra både immateriella såväl som materiella tillgångar. Processer för ledning, 

även kallat management, identifieras enligt författaren (Flach, 2006, s. 19) inom några huvud-

sakliga tillämpningsområden. Dessa är främst att planera, organisera, leda och att följa upp 

och kontrollera verksamheten. 

Den huvudsakliga resursen i denna aspekt är det mänskliga kapitalet, det är av vikt att ta till-

vara på och samordna dess kompetens och intresse för arbetet då detta är en stor tillgång  

för verksamheten (Flach, 2006, s. 19). Det är ledningens uppgift att se över och ta hand verk-

samhetens humankapital. Detta är något som går hand i hand med den syn på medarbetarsam-
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tal vi tidigare beskrivit där man ser på medarbetarsamtalet som ett ledningsverktyg. Medarbe-

tarsamtal kan användas som ett forum för att samordna de mänskliga resurserna i verksamhet-

en. Alltså kan chefen tillsammans med medarbetarna under ett samtal planera arbetsuppgifter, 

organisera arbetet, leda samt använda samtalet i syfte att kontrollera verksamheten (Flach, 

2006, s. 19f).  Enligt Legge (1995) speglar sig även chefens roll på medarbetarna i form av att 

chefens normer och värderingar överförs. Vi författare ser därför att ledarskap är relevant 

gentemot medarbetarsamtal. Detta då chefens roll och dess ledarskap kan ha inverkan på 

medarbetaren. Detta är även något som understryks Blosky och Spegman (2015). I deras arti-

kel belyser författarna vikten av ett gott ledarskap.  Kommunikationen mellan ledningen och 

medarbetare blir mer framgångsrik om ledningen uppmuntrar till gruppsammanhållning och 

personaldelaktighet i beslut. Detta är något vi relaterar till medarbetarsamtal i form av att un-

der medarbetarsamtal lämnas medarbetarna av ledningen, möjlighet att kunna bli mer delakt-

iga i verksamheten. Ledningen, med hjälp av medarbetarsamtalet, uppmuntrar även till grupp-

sammanhållningen på arbetsplatsen då ämnet oftast tas upp för diskussion under samtalet. 

Nedan illustreras en bild av hur ledningsprocessen går till. Ledningen har hand om företagets 

resurser, detta gäller såväl de materiella som immateriella resurser.  

 

Figur 3 Ledningsprocessen 

En syn på ledningsprocessen utifrån Flach (2006) innefattar fyra stycken huvudsakliga funkt-

ioner. Den viktigaste resursen ledningen har att samordna är det humana kapitalet i verksam-

heten, specifikt dess kompetens och dess engagemang i verksamheten. Detta beroende på 

verksamhetens mål baserat på vilka resurser verksamheten har att tillgå. Ledningsprocessen 

startar med att först och främst planera utifrån resurserna, för att sedan organisera dem. Led-

ningen ansvarar dessutom för att leda och kontrollera de resurser de har att tillgå. Dessa fyra 

huvudsakliga funktioner ska tillämpas utifrån verksamhetens mål (Flach, 2006, s. 19). 
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Syftet med ledningen är att de ska frambringa effektivt arbete inom verksamheten och led-

ningen ska göra detta med hänsyn till de anställdas välbefinnande och engagemang. Först och 

främst ska planering göras och detta innebär att organisationen utformar specifika mål. Detta 

kan röra strategiska mål samt tydligt utsagda utvecklings- och programmålsättningar gällande 

verksamheten (Flach, 2006, s. 19). De mål ledningen tar fram ligger till grund för vad som 

kan komma att presenteras under medarbetarsamtalet. Detta då samtalet är styrt utifrån verk-

samhetens mål, något vi utifrån Mehrens (1998) tidigare presenterat i detta kapitel. 

Författaren beskriver att innebörden av organisering är att fördela kapaciteten inom företaget 

och samordna användningen av dessa inom verksamheten. Detta gäller fördelningen av ar-

betsuppgifter på ett övergripande plan i form av exempelvis decentralisering, men det gäller 

även utformningen av arbetets struktur rent funktionsmässigt (Flach, 2006, s. 19). Ledningens 

huvuduppgift är alltså att fördela kapaciteten inom företaget. Vi kan se att medarbetarsamtalet 

blir ett verktyg genom vilket ledningen kan utöva fördelningen genom. Även detta stämmer 

överens med Mehrens (1998) resonemang kring att samtalet kan användas till att se över den 

kompetens som finns inom verksamheten, för att sedan samordna, komplettera och fördela 

kompetensen efter behov. 

När det kommer till att leda menar Flach (2006) att ledningen bör ha en återkommande upp-

följning av de processer och de aktiviteter som försiggår inom verksamheten. Han menar på 

att man kan skilja på olika typer av ledarskap inom organisationen. Chefen utövar ett ledar-

skap, men ledarskap förekommer även som ett grupporienterat fenomen och denna bidrar till 

samarbete och samverkan inom verksamheten (Flach, 2006, s. 20). Något vi mer ingående 

kommer att gå in på under nästkommande rubricering.  

Vad gäller att kontrollera förklarar författaren att ledningen ska följa upp organisationens pro-

duktivitet och åstadkommande efter att de under en tid på ett effektivt sätt använt resurserna. 

Uppföljning är en förutsättning för att vidare kunna utveckla organisationen samt att nå de 

uppsatta målen (Flach, 2006, s. 19). I Frick och Norbergs (2012) beskrivning av chefens för-

beredelser inför medarbetarsamtalet, som vi tidigare redogjorde för, tar de upp vikten av just 

återkoppling. Medarbetarsamtalet blir alltså ett tillfälle där ledningen kan följa upp verksam-

hetens åstadkommande och produktion utifrån de individuella arbetsprestationerna. 

2.7 Human resource management  

Vi kommer att presentera begreppet Human Resource Management, fortsättningsvis förkortat 

HRM. Vi kommer att förklara begreppet utifrån de tre nyckelorden begreppet utgörs av. Vi 

har valt att göra en avgränsning i redogörelsen till att främst förklara begreppet för att senare 

beskriva vad mjuka HRM frågor innebär. Detta då det sistnämnda är av relevans till vår stu-

die. I Truss et als. (1997) artikel görs en uppdelning av begreppet där man kan se på det uti-

från två olika perspektiv. I artikeln redogör Truss et al. (1997) att det ena perspektivet, det 

mjuka, ser på individen som en resurs värd utveckling och utbildning. Det andra perspektivet, 

det hårda, ser på individen som en kostnad för verksamheten som, precis som alla andra kost-

nader, ska minimeras. 
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Det första nyckelordet i begreppet är human. Human står för det humana i HRM och kan även 

ses som den mjuka delen av begreppet. Detta innebär de frågor som rör den anställde indivi-

dens behov och känslor. Genom att ta hänsyn till den anställde och dess individuella behov 

ökar chansen till att medarbetaren känner stimulans i arbetet och därmed även presterar bättre. 

Inledningsvis i kapitlet redogjorde vi för Mehrens (1998) syn på att om medarbetarna utveck-

las, utvecklas även verksamheten. Detta är något som kan understrykas med det Lindmark och 

Önnevik (2008)  även tar upp. Författarna menar även de på att om individen trivs och utveck-

las i företaget leder detta till att företaget i sin tur utvecklas och på så sätt sker en effektivise-

ring i verksamheten och därmed ökar även lönsamheten i företaget (Lindmark & Önnevik, 

2008, s. 24). Tillskillnad från begreppet human i HRM står ordet resource för den hårda delen 

av begreppet. Med detta innebär att ledningen ser människan som en ekonomisk resurs tillika 

företagets övriga resurser och tillgångar. Här ser vi en skillnad från begreppet human, då man 

utifrån begreppet resource tillskillnad från begreppet human, inte ser till individen och dess 

behov. Man ser tillskillnad från ovan begrepp inte till vad företaget kan göra för individen, 

utan främst vad individen kan göra för företaget (Lindmark & Önnevik, 2008, s. 25). 

Det sista ordet i begreppet HRM är management. Enkelt översatt innebär begreppet manage-

ment att leda och styra företagets resurser och det humana kapitalet. Övergripande innebär 

management att leda, organisera, kontrollera, samordna och planera företagets alla resurser 

(Lindmark & Önnevik, 2008, s. 26ff). 

2.8 Mjuk HRM  

Karen Legge (1995) ser ett förhållande mellan medarbetarens hängivenhet, motivation och 

arbetstillfredsställelse med verksamhetens lönsamhet. Utifrån detta kan chefens roll ses ha 

påverkan på medarbetarens värderingar och normer. Vi kan se kopplingar till det grupporien-

terade ledarskap vi tidigare presenterade under rubriken ledarskap. Medarbetarsamtalet blir ett 

forum där chefen kan förmedla verksamhetens mål och lämna information om de processer 

och aktiviteter som pågår i verksamheten. Genom att chefen implementerar detta i sina med-

arbetare under medarbetarsamtal, är det troligt att det i det långa loppet även överförs på ar-

betsgruppen. Chefens roll blir även att skapa rätt villkor för att medarbetaren ska kunna själv-

förverkligas i arbetet samt att medarbetaren ska lämnas utrymme för ansvarstagande (Legge, 

1995, s. 66f).  

Vi kan se samband mellan chefens förmåga att ge förutsättningar till självförverkligande hos 

de anställda med behovet att nå självförverkligande i Maslows behovshierarki som vi tidigare 

presenterat. Vi kopplar även det Legge (1995) tar upp om att chefens roll har påverkan på de 

anställda med det vi tidigare i kapitlet presenterat under rubriken ledarskap, något vi åter-

kommer till senare i analysen. Mjuk HRM har en självklar plats i detta kapitel då medarbetar-

samtalet utgör ett forum där dessa mjuka frågor tas upp. Som tidigare presenterat är medarbe-

tarsamtalet en del i ett integrerat arbetssätt. På så vis ska medarbetarsamtalet integrera med 

andra verksamhetsstyrande moment, till exempel lönesamtalet. Vi ser en distinktion mellan 

medarbetarsamtalet och lönesamtalet i enlighet med Legge (1995). Denna skillnad utgörs av 

att medarbetarsamtalet är starkt sammankopplat med mjuka HRM-frågor tillskillnad från lö-

nesamtalet som är mer sammankopplat med hårda HRM-frågor. 
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3 Kapitel 3 – Metod 

I uppsatsens tredje kapitel ges läsaren en redogörelse för hur tillvägagångssättet med denna 

studie gått till. Nedan redogörs valet av kvalitativ ansats och en beskrivning av författarnas 

båda förförståelser inom valt ämne. Vi redogör även för undersökningens urval såväl som en 

beskrivning av hur intervjuguiden är utformad. Vidare presenteras genomförande av studien 

och de etiska avväganden vi gjort. Avslutningsvis presenteras en metoddiskussion där vi pro-

blematiserar vald ansats.  

3.1 Val av metod 

Vi har använt oss utav kvalitativ metod för att samla in det empiriska materialet. Mer specifikt 

valdes en intervjustudie. Anledningen till detta val var att en kvalitativ studie var den mest 

lämpade metoden till vårt val av ämne, detta av anledningen att studiefenomenets kvantitet 

inte intresserade oss, utan fokusen var på studiefenomenets karaktär. Vi var intresserade av 

hur denna kvalitet, denna egenskap eller hur denna karaktär var utformad och beskaffad. Vi 

tog del av hur denna kvalitet var beskaffad genom att lyssna på de ord intervjupersonerna ut-

talade och på så vis kunde vi exemplifiera det studiefenomen vi avsåg beröra. 

Vår avsikt var att studera anställda chefer och medarbetares individuella förväntningar på 

medarbetarsamtal. Genom att använda oss utav intervjuer som datainsamlingsmetod kunde vi 

mer ingående ställa frågor kring hur respondenternas medarbetarsamtal upplevdes. För att 

särskilja kvalitativ metod från kvantitativ metod kan det enkelt beskrivas på så sätt att; arbeta 

med kvalitativ metod används när intresset är fokuserat till studieobjektets egenskaper eller 

dess karaktärer. Inom kvantitativ metod är det istället mängden av denna egenskap eller ka-

raktär som är intressant, alltså dess kvantitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 106).  

3.2 Förförståelse 

Det som låg till grund för vår förförståelse var hur människor i vår omgivning har beskrivit 

känslor, uppfattningar och upplevelser inför medarbetarsamtal. Detta då ingen utav oss tidi-

gare hade deltagit i ett medarbetarsamtal. Vår förförståelse var dessutom splittrad, detta bero-

ende på att vi kommer ifrån olika bakgrunder, det är åldersskillnad mellan oss och vi har olika 

mycket arbetslivserfarenhet. Sandra kom först i kontakt med fenomenet medarbetarsamtal när 

hon startade sin utbildning på Karlstads universitet och Personal och arbetslivsprogrammet. 

Det växte fram en nyfikenhet inom ämnet och där av tog gon kontakt med personer i hennes 

närhet för att få ta del av andra personers erfarenheter och upplevelser kring ämnet. Den för-

ståelse hon hade kring ämnet medarbetarsamtal var att det var aningen negativt laddat och 

något som mer sågs som ytterligare en arbetsuppgift som behövde avklaras. Hon hade förför-

ståelsen att medarbetarsamtalet främst var menat för chefen som är den som håller i det. Det 

var deras tillfälle att tala om verksamheten och för att styra medarbetarna och lämna informat-

ion. Malins förförståelse skiljde sig ganska mycket från Sandras. Utifrån att Malin diskuterat 

fenomenet med personer i hennes omgivning fick hon ta del av olika perspektiv och synsätt 

vad gäller medarbetarsamtal. De hon talat med har haft skilda erfarenheter och inställningar 

kring ämnet. Hon har dels fått höra att medarbetarsamtalen är någonting positivt, där man som 
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medarbetare får möjlighet att ta upp sin egen arbetssituation och på det sättet kunna vara med 

och påverka sin framtid inom verksamheten. Medan andra hon talat med relaterar medarbetar-

samtalet väldigt starkt med lönesamtalet och därmed har en mer negativ bild av samtalet. De 

personer som är av den senare nämna åsikten har därför inte sett på samtalet utifrån att man 

kan tala om sin egen arbetssituation. De ser det mer som ett tillfälle där chefen kan tala om 

arbetsprestationer och därför blir samtalet varken ömsesidigt välkomnande för diskussion 

kring arbetssituationen.  

3.3 Urval 

Vi kontaktade Konsumentverket i Karlstad via mail för ett eventuellt samarbete, vi tog kon-

takt med dem av anledningen att det är en väl etablerad myndighet och vi såg därmed stor 

potential till att de skulle ha goda erfarenheter kring medarbetarsamtal. Myndigheten tillde-

lade oss relativt snabbt en mailadress till deras personalavdelning. Efter att ha haft mailkon-

takt med vår kontakt-person på personalavdelningen angående vad studien rör och vilka re-

spondenter vi var intresserade av, tog vår kontaktperson sedan telefonkontakt med oss för 

vidare information. Över telefon bestämde parterna tillsammans, passande datum för intervju-

tillfällena. Efter detta telefonmöte rekryterade vår kontaktperson på Konsumentverket inter-

vjupersoner som ägde den kunskap inom temat studien tilltänkts beröra. Sammanlagt tilldela-

des intervjustudien sex respondenter varav tre chefer och tre medarbetare.  

3.3.1 Intervjuguide  

Vi utformade en halvstrukturerad intervjuguide. Valet att göra en halvstrukturerad intervju-

guide gjordes i syfte att skapa förutsättningar till en öppen dialog med utrymme för följdfrå-

gor. Guiden fungerade som en vägledning för att fortsatt genom hela intervjuprocessen hålla 

oss till ämnet som var relevant gentemot vår studie. Intervjuguiden var utformad efter tre te-

man. Anledningen till det att vi ställde intervjufrågorna under olika teman var för att senare 

vid transkriberingen av materialet kunna sortera och få struktur på intervjumaterialet. Inter-

vjuguiderna som utformades var en utifrån medarbetarens perspektiv samt en utifrån ett 

chefsperspektiv. Detta gjordes för att kunna ställa frågor som var anpassade utifrån den in-

formation som önskades fås från de respektive posterna. Gemensamt för de båda intervjugui-

derna var att dessa inleddes med fem bakgrundsfrågor, dessa frågor var identiska i båda inter-

vjuguiderna.  De tre teman som användes för de båda intervjuguiderna var; medarbetarsamtal, 

förväntningar och upplevelser. Inom dessa teman kunde frågorna komma att skilja sig åt i de 

olika intervjuguiderna, det kunde dessutom förekomma olika mängd frågor inom de olika 

temana. I intervjuguiden för medarbetare ställdes sammanlagt 23 stycken frågor och intervju-

guiden för chefer innehöll sammanlagt 25 stycken frågor (se bilaga). 

3.4 Genomförande 

Vi intervjuade sammanlagt sex stycken respondenter.  Detta antal var efterfrågat av författar-

na redan vid första mailkontakt. Konsumentverket gick denna önskan till mötes och avsatte en 

timmes intervjutid med samtliga respondenter. Syftet med en timmes intervjutid var från vår 

sida, att skapa en trygg och ostressad atmosfär under intervjun. På detta sätt ansåg vi att tiden 
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inte skulle påverka intervjuprocesserna. Därefter bestämdes en lämplig tid för varje intervju-

tillfälle med varje enskild respondent.  

3.4.1 Intervjuprocessen   

En dag avsattes för intervjuer med samtliga tre chefer som ingick i studien och dagen efter 

utfördes intervjuerna med de tre medarbetarna. Detta val av ordning gjordes på grund av att 

intervjuarna på så sätt skulle hinna få viss distans till det chefsperspektiv som intervjuerna 

under dag ett skulle behandla, för att sedan nästa dag kunna fokusera på intervjuerna som var 

fokuserade utifrån ett medarbetarperspektiv. På detta sätt kunde vi lägga fokus på ett perspek-

tiv per dag.  Genom att hålla intervjuerna för chefer och medarbetare vid separata tillfällen var 

det mentalt lättare kunna bearbeta den information vi fick vid respektive tillfälle och från re-

spektive perspektiv.  

Under intervjutillfället deltog båda författarna, där den ena av oss fungerade som intervjuare 

medan den andra fungerade som observatör, där tanken var att denna skulle fungera som en 

passiv deltagare. Genom att båda deltog under samtliga intervjuprocesser kunde vi eliminera 

risken att information uteblev på grund av faktorer som eventuella koncentrationsstörningar. 

En person intervjuade samtliga intervjupersoner och den andra observerade samtliga intervju-

personer. Vi motiverade detta val med att vi då skulle få likartade anteckningar på varje inter-

vjutillfälle då anteckningarna utfördes av en och samma person under alla intervjuer. Således 

motiverade vi även att om en och samma person fungerar som intervjuare så skulle vi med 

störst sannolikhet formulera intervjufrågorna på ett likartat sätt genomgående under samtliga 

intervjuer. Detta öppnade möjligheter för den observerade att kunna föra anteckningar på vad 

som sägs och uppfattas under samtalet. Den som observerade stöttade intervjuaren vid behov, 

exempel på dessa tillfällen var om intervjuaren kom av sig under intervjun eller om respon-

denten aktivt valde att involvera båda personerna under intervjutillfället. En problematik som 

kan finnas, när två, för respondenten, okända personer deltar i ett intervjutillfälle, är at det 

uppstår en maktbalans mellan respondenten och intervjuarna. Maktbalansen kan uppstå då 

respondenten kan uppfatta att det finns ett övertag gentemot respondenten, vilket innebär att 

denne själv hamnar i ett underläge (Svensson & Starrin, 1996). Hänsyn till detta togs, men 

bedömningen gjordes att genom att båda deltog i samtliga intervjuprocesser skulle påverkan 

vara lika och det insamlade materialet kunde tolkas utifrån oss båda. Genom att personerna 

deltog vid samtliga intervjutillfällen kunde materialet tolkas utifrån våra olika uppfattningar 

och förförståelser. På detta sätt minimerades även risken för att relevant information under 

intervjuerna skulle gå förlorad. Längden på intervjuerna var allt mellan 30-50 minuter. Inter-

vjuerna spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner i syfte att vid ett senare tillfälle kunna 

transkribera i lugn och ro.  

3.4.2 Bearbetning av det empiriska materialet 

Vid transkriberingen av det empiriska materialet gjordes en arbetsuppdelning där vi transkri-

berade tre intervjuer var. Efter att vi transkriberat intervjumaterialet bearbetades detta med 

hjälp av öppen kodning. Uppdelning skedde oss sinsemellan med tre intervjutexter var. Vi 

arbetade med öppen kodning där det gjordes anteckningar i intervjuutskrifterna i form av ko-

der. Öppen kodning innebär att man avgränsar olika begrepp genom att bryta ner data (Corbin 

& Strauss, 2008, s. 198). Vi har alltså läst igenom intervjutexten en rad i taget och därmed 
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kodat en rad i taget. Att koda rad för rad gör man i syfte att kunna få ett större antal koder 

utan att behöva ha hela kontexten av intervjun i åtanke (Corbin & Strauss, 2008, s. 198). Ne-

dan ges ett exempel på hur kodningen gick till vid bearbetningen av det empiriska materialet. 

Dessa utvunna koder sammanställde vi sedan i ett dokument. Där sorterade vi koderna utifrån 

gemensamma nämnare och slog sedan samman de olika koderna under passande teman, som 

senare kommer att presenteras i analyskapitlet. 

Citat från intervju: 

(1) 

”Det är ju den enda gången på året nästan som man tar sin chans att reflektera   

 (2) 

över arbetet och hur man själv är i grupp och liksom med andra, hur man   

(3)  (4) 

fungerar i samarbete och att man får rannsaka sig själv”. 

 
 

Vi såg likheter och gemensamma nämnare i koderna ovan, som vi benämnt (2), (3) och (4) 

och slog samman dessa under temat ”arbetssituation”. Temat arbetssituation associerar vi 

till den anställdes framtid inom verksamheten och kompetensutveckling samt de anställas 

nuvarande arbetssituation. Med anställda menar vi här både chefer och medarbetare. Den 

kod vi ovan benämnt som (1) kopplade vi samman med temat förberedelse, då vi tolkade 

koden som att detta är något man gör i förberedande syfte. 

 

 (1)Tänka igenom → Förberedelse 

(2)Självinsikt → Arbetssituation 

(3)Samarbete → Arbetssituation 

(4)Självgranskning → Arbetssituation 

 

 

   
Figur 4 Exempel på öppen kodning 

Genomgående under hela studiens gång har vi fört anteckningar på de idéer och tankar vi haft 

kring studien. Under intervjutillfällena gjordes anteckningar utifrån det respondenterna sade, 

detta i syfte att enklare kunna göra kopplingar mellan den insamlad data och de teoretiska 

utgångspunkter som skulle göra grunden för vår studie.  

Nedan följer ett exempel på hur sådana minnesanteckningar/memos kunde se ut: 

(1)  (2)  (3) 

Lära känna varandra – relationer – Maslows behovshierarki 

Under intervjutillfällena antecknade den ena utav oss medan den andra ställde intervjufrå-

gorna. När vi sedan läste igenom dessa anteckningar kunde vi utifrån flera av intervjuerna 

utläsa att ”lära känna varandra” (1) var återkommande och verkade vara en central funktion 

med medarbetarsamtalet. Under kodningen av de transkriberade intervjuerna plockade vi ut 

de koder som vi ansåg hade ”lära känna varandra” som gemensam nämnare. Efter att ha 

sammanställt koderna kunde vi se att samtliga koder passade under temat relationer (2). Vi 

såg alltså att en stor del av vårt insamlade empiriska material rörde just, relationer. Vilket kom 
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att bli ett av de mest centrala teman vi tog fram i denna studie. Vidare kunde vi sedan koppla 

temat relationer till Maslows behovspyramid (3), specifikt nivå tre – som tar upp människans 

behov av social interaktion, detta då vi ser starka samband mellan ”lära känna varandra” och 

social interaktion. Utifrån denna process kom vi alltså fram till att det fanns förväntningar på 

att medarbetarsamtalet skulle verka relationsstärkande, vilket vi kopplade till Maslows be-

hovshierarki. Maslow presenterar behovet social interaktion, som vi ser likheter med begrep-

pet relationer, som ett av de mest grundläggande mänskliga behoven. 

3.4.3 Validitet   

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 106) är begreppet validitet stark sammankopplat med 

studiens kvalité. Vi har under vår resultatdel ständigt sett till att sammankoppla våra intervju-

personers berättelser och vårt empiriska material med syftet och frågeställningarna i vår stu-

die. Genom att arbeta med att genom hela resultatanalysen reflektera och ställa den empiriska 

datan gentemot syftet och frågeställningar har vi sett till att validera studien. Vi har således 

sett till att undersöka det vi avsett undersöka. Vi har även ökat vår studies trovärdighet genom 

att löpande under intervjuprocessen ställt passande följdfrågor för att säkerställa att vi uppfat-

tat personernas svar korrekt. 

Det har även varit behjälpligt och fungerat som ytterligare trovärdigt att tre av intervju perso-

nerna själva arbetar med att utföra medarbetarsamtal, och därigenom har kunskap och är be-

kanta med det berörda ämnet. Ytterligare har vi genom att båda författare deltagit under inter-

vjuprocesserna skapat förutsättningar för att viktig data inte skulle utebliva. Att vi arbetade på 

detta sätt har även skapat goda förutsättningar att kunna förstå våra intervjupersoners berättel-

ser. När vi båda närvarat vid intervjuerna kan vi båda bidra med varsin tolkning och förståelse 

av den insamlade informationen utifrån våra egna personliga erfarenheter och förförståelser. 

Vi kan även se eventuella brister vid anskaffandet av urvalet.  En diskussion kring urvalet 

utifrån studiens validitet kan tänkas vara att om vi själva hade fått välja respondenter, istället 

för att bli tilldelade dessa, hade det kunnat öka trovärdigheten ytterligare till vår studie. De 

bakgrundsfrågor vi hade med i vår intervjuguide visade sig efter utförda intervjuer inte vara 

av relevans för studie. Vissa intervjufrågor kan vi i efterhand se att vi formulerat som något 

för öppna. Detta medförde att det vid enstaka tillfällen kunde förekomma att respondenten 

svävade iväg i sina svar och gå in på något som kanske inte var helt av relevans för vår studie. 

Till exempel ställde vi frågan ”skulle du kunna beskriva hur ditt senaste medarbetarsamtal 

gick till?” denna fråga riktar sig till tidigare medarbetarsamtal, dock vävde respondenterna 

även in förväntningar på kommande medarbetarsamtal i den frågan. Vissa frågor hamnade 

även i sådan följd att de ej blev relevanta att ställa. Ovan nämnda intervjufråga var ett exem-

pel på även detta. Vi fick utifrån den frågan mycket omfattande svar som även svarade på 

kommande frågor, till exempel den fråga vi ställde cheferna ”Vad är syftet med att ni arbetar 

med medarbetarsamtal?” och till medarbetarna ”tycker du att medarbetarsamtal fyller något 

syfte?”. Det förekom att vi vid flera tillfällen valde att hoppa över denna fråga, då vi från tidi-

gare ställda frågor redan fått svar på den. Vi hade kunnat motverka detta genom att utföra en 

pilotintervju och genom den på ett förebyggande sätt kunna undersöka om vår intervjuguide 

ytterligare kunnat förbättras eller omformuleras.  
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3.4.4 Reliabilitet 

Patel och Davidsson (2010, s. 102f) tar upp begreppet reliabilitet som olika yttre omständig-

heter som kan komma att spela in på den unika situationen. Detta kan röra yttre slumpmässiga 

omständigheter som kan komma att påverka resultatet av undersökningen. Vad gäller reliabi-

liteten med vår studie så finns det vissa faktorer som kan ha inverkan på vårt resultat. Något 

vi tror kan ha påverkat studiens reliabilitet var det faktum att vissa medarbetare visste om att 

deras närmsta chef även den, ingick i studien. De hade vetskap om att deras chefer senare 

kommer att ta del av resultatet av studien. En eventuell problematik för medarbetarna som 

ingick i studien skulle kunna vara att de inte var helt opåverkade av detta faktum. Vidare, som 

vi påpekade under föregående rubrik, märkte vi under intervjutillfällena att det fanns vissa 

brister i ordningsföljden av intervjufrågorna vi utformat. Dock kunde vi se i efterhand att, vi 

hade vi kunnat välja att ställa frågan en ytterligare gång för att se ifall respondenten svarade 

på ett liknande sätt. Under ett intervjutillfälle med en utav våra respondenter blev intervjun 

avbruten en kortare stund då respondenten fick ett inkommande telefonsamtal som denne be-

hövde besvara och gjorde därför att vi fick ta en kortare paus under den pågående intervjun. 

Vid ett annat planerat intervjutillfälle efter avtalad utsatt tid ta kontakt med denne och på-

minna den specifika respondenten som hade glömt av den avtalade tiden för intervjun. En 

annan aspekt var att vi båda inte har någon tidigare erfarenhet kring att utföra intervjuer. Detta 

gjorde att det tog några intervjutillfällen innan vi båda kände oss bekväma med att föra inter-

vjuerna. Vår oerfarenhet under intervjutillfällena kunde ha påverkan på vår sinnesstämning 

såväl som vår koncentrationsförmåga till en början. När vi introducerade oss för responden-

terna vid inledningen av intervjuerna, så presenterade vi våra olika roller under intervjun. En 

utav oss skulle föra intervjuerna och den andra fungerade som observatör. Att nämna för re-

spondenterna att en av oss skulle observera intervjun kan ha gett intervjupersonerna en oklar 

bild av vad observatörens uppgift var. Vi kunde istället för att använda begreppet observatör, 

som kan ha stark koppling till att man har en eventuell utbildning inom ämnet kunde vi kallat 

det för passiv deltagare istället, vilket inte hade satt förväntningar hos respondenterna. 

3.5 Etiska avväganden  

Vetenskapsrådet tar upp fyra huvudkrav som ingår i det grundläggande individskyddskravet. 

Dessa fyra forskningsetiska aspekter är riktlinjer vi som författare tagit stor hänsyn till. De 

fyra huvudkraven omfattar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011, s. 6). Vi har i detta avsnitt utgått från vetenskapsrå-

dets riktlinjer men även tagit stöd av ytterligare valda författare för att styrka att vi har tagit 

del av dessa grundläggande huvudkrav inom samhällsvetenskaplig forskning.  

3.6 Konfidentialitet och anonymitet 

Med konfidentialitet menas att uppgifter och material om intervjupersoner som ingår i studien 

fortsatt genom studien inte kommer att visas eller lämnas ut till obehöriga (Olsson & Sören-

sen, 2011, s. 78). Konfidentialitetskravet är ett av de huvudkrav som vetenskapsrådet tar upp 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 12). Detta var en etisk riktlinje vi tog hänsyn till under studiepro-

cessen. Det material vi erhöll genom vår studie var enbart menat för oss författare att ta del 

av. Detta gällde såväl det transkriberade materialet såväl som intervjupersonernas uppgifter. 
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Vi var analysen noga med att ta hänsyn till denna etiska riktlinje genom att se till att vi formu-

lerade vårt språk med hänsyn till att det genom texten inte skulle framgå för någon utomstå-

ende vilka som ingick i studien. Situationer som beskrevs under intervjun ska inte vara igen-

kännbara och vem som sagt vad skulle inte kunna identifieras. Vi gjorde detta i den mån vi 

kunde, då det även var av vikt för oss som författare att vi utförde en god studie där material 

som vi fann värdefullt även kom till användning.  

Nyttjandekravet är ytterligare ett av de huvudkrav som vetenskapsrådet tar upp som ett av de 

mest grundläggande individskyddskraven. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som in-

samlas från respondenterna inte får missbrukas och användas i andra ändamål än till forsk-

ningen (Vetenskapsrådet, 2011, s. 14). De uppgifter vi tog del av från respondenterna utifrån 

intervjuguidens bakgrundsfrågor kommer inte att publiceras. Tanken med dessa var att skapa 

en tillit mellan intervjuaren och intervjupersonen under intervjutillfället. En aspekt vi tog till 

oss utifrån nyttjandekravet.  Vi tog även då hänsyn till anonymitetskravet, vilket innebar att 

varken obehöriga eller forskare efter att ha tagit del av vår studie skulle kunna identifiera 

vilka personer som ingått i vår studie. Detta arbetade vi med genom att i analysdelen av vår 

studie eftertänksamt skriva på ett sådant sätt att alla spår av möjligheter av identifiering skulle 

elimineras. Vi valde därför att inte nämna vissa situationer ordagrant och vi valde att omfor-

mulera yttranden av intervjupersonerna. Innan intervjuprocesserna startade så skickade vi ut 

ett mail till samtliga respondenter som innehöll relevant information kring studien (se bilaga 

3). Vi lämnade även en utskrift till samtliga deltagande strax innan intervjutillfället där all 

relevant information kring deras villkor fanns nedskrivet. Detta gjorde vi i syfte att möta ytter-

ligare ett av de huvudkrav som vetenskapsrådet tar upp, alltså informationskravet. Detta krav 

innebär att forskaren ska lämna information gällande studiens syfte såväl som att forskaren 

ska delge de ingående personerna vilka villkor som gäller för deras deltagande (Vetenskaps-

rådet, 2011, s. 7). 

3.6.1 Kunskapskrav  

Under vår studie var vi mycket noggranna med att se till att vi i så stor mån som möjligt arbe-

tade etiskt. Redan innan vi formulerat våra forskningsfrågor och innan vi startat vår studie så 

tog vi hänsyn till något som kallas för kunskapskravet. Detta krav innebar att vetenskaplig 

forskning ska syfta till att vi som författare ska finna nya kunskaper inom ett ämne för att det 

sedan ska fungera som problemlösande och detta kunde gälla såväl teoretiska som praktiska 

lösningar (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). I startgroparna av vår forskningsprocess arbetade 

vi främst utifrån en induktiv ansats. Vi utgick inte från några befintliga teorier utan vår tanke 

var att något förutsättningslöst läsa om ämnet och sedan bilda oss en förståelse och en insikt i 

ämnet. Vi studerade de redan publicerade studier som behandlade ämnet medarbetarsamtal 

och kunde konstatera att den studie vi var intresserade av att utföra, ännu inte var forskat om. 

Genom att läsa och utforska de studier som behandlade vårt valda studieämne kunde vi i bästa 

möjliga mån ta hänsyn till forskningens kunskapskrav. Vi såg en lucka av kunskap i den be-

fintliga forskningen, och genom att bidra med vår studie skulle vi kunna vara med och fylla 

den luckan med kunskap.  
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3.6.2 Kvales sju stadier 

Det finns en del frågor som är etiskt lagda som förekommer under en intervjuundersökning, 

författarna Kvale och Brinkmann (2014, s. 99f) belyser i sin bok ”Den kvalitativa forsknings-

intervjun” sju olika stadier där det är viktigt att vara medveten om etik. Nedan presenteras 

dessa med tillägg av hur vi tog beaktning av dessa i vår studie. 

På det första steget tar Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) upp begreppet tematisering och 

menar på att det är viktigt som forskare att intervjuundersökningens syfte bör tänkas över så 

att det stämmer överens med dels det vetenskapliga värdet men också att undersökningen bi-

drar till förbättring utifrån den mänskliga situationen. Detta var något vi gjorde i samband 

med att vi tog hänsyn till kunskapskravet som vi ovan redogjorde för. 

Det andra stadiet kallar författarna Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) för planering och un-

der denna rubrik tas även begreppet ”informerat samtycke” upp som en punkt värd att ha i 

åtanke under utformningen av intervjuguiden samt när intervjuerna ägde rum. Mer beskri-

vande talar författarna om ”informerat samtycke” som att respondenterna ska vara informe-

rande om studiens syfte samt att deras, respondenternas, deltagande är helt frivilligt (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). Detta är även ett av vetenskapsrådets huvudkrav för forskningse-

tiska riktlinjer. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien själva har rätt att be-

stämma över deras medverkan (Vetenskapsrådet, 2011, s. 9). Som vi tidigare nämnt, var detta 

något vi hade i åtanke redan när vi tog första kontakt med Konsumentverket. Vi presenterade 

vårt syfte med studien i ett mail där vi även frågade om vidare intresse att ställa upp i vår stu-

die. Vi valde även att lämna samma dokument i början av intervjuerna där vi ännu en gång 

underströk att respondenten helt frivilligt ställde upp i vår studie och hade möjlighet att själv 

göra en bedömning om denne ville avbryta intervjuundersökningen. I enlighet medsamtyck-

eskravet underströk vi i såväl mailet som det utskrivna dokumentet att deltagandet var helt 

frivilligt och att de kunde välj att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång. 

Det tredje stadiet benämner författarna som intervjusituation och här tar Kvale och Brink-

mann (2014, s. 99) upp konsekvenser som ett begrepp som är viktigt att vara medveten om. 

Författarna menar på att det finns olika typer av konsekvenser som en intervjuundersökning 

kan medföra och genom att tänka på dessa i tidigt skede i utformandet av studien kan dessa 

undvikas. Som exempel ska den eller de som håller i en intervjuundersökning vara medveten 

om vilka konsekvenser studien kan komma att medföra. Inte bara gentemot den som är re-

spondent utan även den grupp respondenten kommer att representera (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 110). Detta var något vi tog med i beräkningarna när vi valde att undersöka förvänt-

ningarna på medarbetarsamtal utifrån medarbetarens perspektiv samt chefens perspektiv. 

Detta då vi intervjuade lika många personer ur de två olika perspektiven. Med detta menar vi 

att resultatet kunnat bli icke representativt om vi valt att intervjua en märkbar skillnad i antalet 

respondenter inom de olika perspektiven. 

På det fjärde stadiet tar Kvale och Brinkmann (2014, s. 99) upp något de kallar för utskrift. 

Här upplyses begreppet konfidentialtet och innebörden av det. Ur ett etiskt perspektiv gäl-

lande kvalitativa undersökningar menar Kvale och Brinkmann (2014, s. 109f) att det kan vara 

mer problematiskt att behålla konfidentialiteten då anonymiteten hos respondenterna både kan 
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komma att gynna studien om den uteblir, men även agera som ett skydd för intervjupersonen. 

En balansgång som vi tog till oss vid intervjutillfället och därmed gav respondenterna valmöj-

ligheten att vara anonyma genom att en fråga om detta ställdes i början av intervjutillfället.  

Det femte stadiet behandlar något författarna kallar för ”analys”, och här tar Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 99) upp problematiken i hur pass djupt vi som författare sedan kan ana-

lysera den data vi samlat in samt om respondenterna bör ha inflytande över hur vissa uttalan-

den tolkas. Detta verifierade vi genom att dels lämna våra kontaktuppgifter till intervjuperso-

nen i slutet av undersökningen med instruktioner att denna kunde kontakta oss ifall han eller 

hon kom att tänka på något efteråt och även att de som respondenter fick möjlighet att ta del 

av studien innan den publiceras.  

Det sjätte forskningsstadiet som Kvale och Brinkmann (2014, s. 100) tar upp kallas verifiering 

och det handlar om den etiska skyldigheten vi har gentemot att kunna redovisa kunskap i så 

stor utsträckning som möjligt. Stadiet tar även upp hur pass kritiska frågor som kan ställas till 

den person som deltar i intervjuundersökningen. Detta tog vi med i beräkningarna när vi ut-

formade våra intervjuguider och där av uppkom en viss skillnad i vilka frågor som var läm-

pade till chefer samt till medarbetare.  

Det sjunde och sista stadiet som tas upp av Kvale och Brinkmann (2014, s. 100) är rapporte-

ring och här läggs vikt vid det som redan är redovisat i de stadierna ovan, begrepp som konfi-

dentialitet samt vilka konsekvenser den publicerade studien kan komma att få för både inter-

vjupersonen i singular samt för den grupp de kommer att representera. Något vi som författare 

haft i åtanke under hela studiens gång och tagit del av den problematisering som kan komma 

att framstå.  
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4 Kapitel 4 - Analys och resultat  

I uppsatsens fjärde kapitel redovisas studiens analys och resultat. Detta kapitel bygger på att 

vi utifrån ett chefsperspektiv och ett medarbetarperspektiv presenterar de teman vi genom 

kodning tagit fram. Vi presenterar här de teman vi tagit fram utifrån våra tre frågeställningar. 

Följande teman; förberedelse, relationer, kommunikation och återkoppling, förtroligt samtal, 

mjuka HRM-frågor, arbetsmiljö och förståelse har tagits fram utifrån frågeställningarna som 

rör chefers och medarbetares individuella förväntningar på medarbetarsamtalet. Temat sam-

talsstruktur har vi tagit fram utifrån frågeställningen som rör förbättringsmöjligheter kring 

medarbetarsamtal. Vi kommer genomgående i hela detta kapitel att sammanväva de teoretiska 

utgångspunkter vi presenterade i kapitel två, med de teman vi erhållit från det insamlade em-

piriska materialet.  

4.1 Förberedelse  

Förberedelse är en viktig komponent när det gäller struktureringen av medarbetarsamtal 

(Ljungström, 2011, s. 31). En stor del i utformningen av medarbetarsamtalet och även det som 

särskiljer medarbetarsamtal från andra samtal som hålls mellan chefer och medarbetare på 

arbetsplatser är just att medarbetarsamtalet är sedan innan ett förberett samtal. Förberedelse 

inför medarbetarsamtalet är någonting vi funnit att respondenterna som deltog i vår studie 

ansåg vara av relevans för samtalets förutsättningar.  

4.1.1 Ur chefers perspektiv   

För chefer är det viktigt med förberedelse (Frick & Norberg, 2012, s. 26). Detta för att chefen 

är den som tar initiativ till att hålla medarbetarsamtal och är därför även den som ska förbe-

reda sina medarbetare på att det kommer att hållas. Chefen blickar tillbaka till föregångna års 

medarbetarsamtal och återkopplar till vad som togs upp senast med varje medarbetare. Förbe-

redelserna kring samtalets innehåll varierar beroende på vilken individ samtalet ska hållas 

med, något som även understryks av Frick och Norberg (2012, s. 26).  

Jag skickar ut ett underlag för vårt samtal till medarbetaren, dels ett som HR tagit fram 

men även ett underlag utifrån medarbetarundersökningen så att man kan koppla ihop de 

här sakerna. För min egen del skriver jag ett manus med de frågor jag vill komma in på, 

för att jag inte ska glömma bort de saker jag tycker är väsentliga. 

I vår studie har vi funnit att en faktor som kan påverka chefens förberedelse är tillexempel 

medarbetarens ålder. Chefens förberedelser gällande individens specifika arbetssituation kan 

bli annorlunda beroende på vilken ålder medarbetaren har. Det gjordes i utlåtandet av chefer-

na skillnad på medarbetarsamtalets förberedelser beroende på om medarbetaren som samtalet 

ska behandla är 65 år kontra om medarbetaren är 25 år. Konsekvent vad som blir annorlunda i 

förberedelserna i samtalet är temat arbetssituation. Samtalets innehåll formas utifrån medarbe-

tarens arbetssituation men även utifrån dess framtidsplaner. Chefen menar på att en 22-åring 

eventuellt har större framtidsplaner än vad en medarbetare som är på gränsen till pension är. 

Detta är något vi kan koppla till de faktorer som Önnevik (2010) menar har inverkan på hur 

kommunikationen ser ut.  
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Nedan följer ett citat från en chef som belyser detta: 

Vi pratar också om vilka behov man har, som exempel vilken målsättning och vart man 

vill och vilka behov man behöver prata om kan vara lite olika också beroende på om det 

är en medarbetare som har börjat nyligen och är 22 år eller om vi har en medarbetare som 

är 65 år. 

Citatet ovan understryker det som Önnevik (2010, s.82) tar upp angående kommunikation. Att 

kommunikation kan behöva anpassas utifrån vem den är riktad till. Chefen i citatet ovan visar 

att det finns skillnader på hur man kommunicerar. Beroende på vem som är mottagaren av 

kommunikationen kan sändaren av kommunikationen leverera budskapet olika utifrån motta-

garens individuella egenskaper. I vårt teorikapitel under rubriken kommunikation har vi uti-

från Önnevik (2010, s. 82) beskrivit olika faktorer som påverkar relationsskapandet i kommu-

nikationen. Författaren tar där upp ålder som en faktor som kan påverka tolkningen av bud-

skapet, något som också styrks av det citat vi ovan nämnt. Med detta exempel kan vi se att 

sändaren av budskapet, i detta fall chefen, faktiskt tar i beaktning vad medarbetarsamtalet 

kommer att innehålla beroende på vem mottagaren är. 

4.1.2 Ur medarbetarens perspektiv  

Det är även av vikt att medarbetaren förbereder sig inför stundande medarbetarsamtal (Frick 

& Norberg, 2012, s. 53f). Något som framgick i vår studie var att som medarbetare förbereder 

man sig till varierande grad. Detta beroende på hur man ser på sin arbetssituation gällande 

framtidsutsikter eller huruvida individen har behov av kompetensutveckling eller inte, kan 

påverka mängden förberedelse innan samtalet. Nedan följer ett citat från en medarbetare som 

ser förberedelse som en viktig del inför ett medarbetarsamtal:  

Ja, det gör jag. Jag går igenom underlaget för jag vet ju att det kommer att tas upp. Sen 

gör man väl en liten utvärdering så att jag inte ska missa att ta upp något som jag tycker 

är viktigt. Ofta rör det ju egna arbetsuppgifter eller att man vill presentera att jag vill gå åt 

det här hållet när det gäller utbildningar, till exempel.  

Mängden förberedelse kan också variera beroende på vilken roll chefen har och dess syn på 

medarbetarsamtalet. Det kan hända att chefen uttryckligen kräver en förberedd medarbetare 

och medarbetarens förberedelser går ofta hand i hand med just chefens förväntningar på sam-

talet, något vi kan koppla till det Legge (1998) beskriver, att chefens roll kan leda till att dess 

värderingar och normer speglar sig i medarbetarna. Nedan följande citat uttalat av en medar-

betare belyser även detta fenomen: 

”Ja jag förbereder mig ganska mycket innan. Jag vet ju att min chef förväntar sig att vi ska 

komma förberedda till mötet och därför går jag ganska noggrant igenom den graderingslistan 

som chefen skickat ut”. Citatet kommer från en av de medarbetare vi intervjuat. Medarbetaren 

påpekar att chefens inställning och förväntningar på medarbetarna även färgar av sig på dem. 

Chefens krav på mängden förberedelse inför medarbetarsamtalet gjorde att medarbetarna 

mötte kraven, kanske oberoende på i vilket behov de själva har av förberedelse. Detta kan vi 

koppla till det Heide et al. (2012, s. 33) skriver om, att genom att ingå i en delad kommunikat-

ion kan resultatet bli att man även får en delad målbild såväl som delade värderingar. 
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4.2 Relationer 

Gemensamt för såväl chefer som medarbetare är att medarbetarsamtalet fungerar som relat-

ionsbyggande då detta är ett tillfälle för interaktion. Genom att interagera med varandra skap-

as förutsättningar till att bygga relationer och på så sätt känna att man har socialt stöd på ar-

betsplatsen, det sociala stödet är något som Maslow (1943) tar upp som ett mänskligt behov 

på den tredje nivån i behovshierarkin. Vi ser på medarbetarsamtalet som ytterligare ett tillfälle 

för social interaktion. Genom att anordna och hålla i medarbetarsamtal mellan chefer och an-

ställda lämnas tillfälle till att interagera och att därmed möjlighet till att stärka relationen mel-

lan arbetsgivare och arbetstagare. Här ges även tillfälle för feedback, vilket rent konkret inne-

bär att man bekräftar varandra i respektive yrkesroller. Alltså torde den interaktion som pågår 

under ett medarbetarsamtal, i enlighet med Maslow (1943) leda till att människans sociala 

behov tillfredsställs ytterligare. 

 Medarbetarsamtalet blir ett forum för båda ingående parter att bättre lära känna varandra, 

medarbetarsamtalet är även ett tillfälle för att skapa samhörighet inom verksamheten, något 

som även Suzanne Mehrens (1998, s. 44) tar upp.  

4.2.1 Ur chefens perspektiv  

För chefer ges tillfälle att lära känna sina medarbetare och få en bild av vilka målsättningar, 

behov och uppfattningar denne har vad gäller arbetet. Under medarbetarsamtalet ges även 

tillfälle att utvärdera medarbetarens trivsel och dess plats i arbetsgruppen och här kan chefen 

utifrån dessa kunskaper se till medarbetarens individuella behov. De vill komma sina medar-

betare nära, detta är ett tillfälle att kunna prata med alla anställda och framförallt de anställda 

som i det vardagliga arbetet inte är i ett stort behov av chefsstöd. Citatet nedan är taget från en 

chef som beskriver vikten av detta: 

Ju mer vi kan prata med varandra, ju mer kan vi lära känna varandra och mer på djupet vi 

kan gå desto bättre verksamhet får vi och ju gladare och lyckligare blir vi på jobbet. Jag 

tror på att ha bra relationer, att ha kul tillsammans på jobbet. Även om inte arbetsuppgif-

terna är roliga och stimulerande, så tror jag på den filosofin att vi ska ha det trivsamt och 

trevligt på jobbet. 

I enlighet med Maslows (1943) behovshierarki kan vi dra vi dra paralleller till citatet ovan. Vi 

ser en stark koppling till den tredje nivån i behovshierarkin som tar upp människans sociala 

behov. Citatet ovan är en chef som beskriver hur viktigt denne tycker att det är med interakt-

ion. Chefens uttalande understryker det som Önnevik (2010) skriver om att chefen har möj-

ligheten att utforma mötesplatser där medarbetarna ges förutsättningar att interagera med 

varandra, chefen kan utforma den fysiska miljön på arbetsplatsen och detta öppnar i sin tur 

upp för interaktioner. Vi ser ett samband mellan detta och chefens citat ovan. Citatet styrker 

att medarbetarsamtalet även har en funktion där medarbetarna kan interagera med chefen och 

detta blir även det, ytterligare ett tillfälle där chefen skapar möjlighet till interaktion utöver 

utformningen av arbetsplatsen. Kopplat till människans sociala behov som redogörs för på 

den tredje nivån i Maslows (1943) behovshierarki, kan vi se att medarbetarsamtalet leder till 

att människans sociala behov tillfredsställs ytterligare. Resultatet av interaktionen blir att che-

fen och medarbetaren lär känna varandra bättre vilket stärker relationen till varandra. Detta i 
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sin tur kan även leda till att samtalet kan upplevas som öppet och ärligt. Paul Moxnes (2001) 

förklarar med sin KONI-modell att desto högre upp i de sju nivåerna av kommunikation sam-

talet pågår, desto större förutsättningar för förändring. Vi kan se att om det behov Maslow 

(1943) benämner som människans sociala behov, uppfylls, lämnas även förutsättningar för att 

samtalet ska hamna på en högre nivå i KONI-modellen. Kontentan av detta blir att, medarbe-

tarsamtalet leder till att människans sociala behov uppfylls och att samtalet förhoppningsvis 

kommer att leda till förändring. Chefen som uttalade sig i citatet ovan ser på relationer som en 

mycket viktigt del i arbetslivet. Chefen kopplar goda relationer till sina kollegor som att det är 

grundläggande förutsättningar för en god trivsel på arbetsplatsen. Inte nog med att medarbe-

tarsamtalet bidrar till att uppfylla människans sociala behov så bidrar det till mycket mer. 

Även om arbetsuppgifterna känns ostimulerande och monotona kan detta kompenseras av 

goda relationerna till kollegorna. Chefens åsikt är att goda relationer är lika med glädje och 

lycka, vilket resulterar i ett trevligt och trivsamt klimat på arbetsplatsen. 

4.2.2 Ur medarbetarens perspektiv 

För medarbetaren kan medarbetarsamtalet användas till att lära känna sin chef bättre genom 

att båda ingår i ett förtroligt samtal där man avsatt tid för att samtala. Båda parter ges möjlig-

het att lämna synpunkter på respektives uppfattningar om arbetssituationen. I medarbetarsam-

talet har chefen en något mer lyssnande och grävande roll än i andra strukturerade samtal, så 

som lönesamtalet. Våra respondenter trycker på att något av det mest grundläggande som 

medarbetarsamtal tillför är möjligheten att lära känna varandra men även att det bygger och 

stärker relationen mellan chef och medarbetare såväl som att det används i syfte att gynna de 

andra relationerna man har i arbetsgruppen. Citatet nedan belyser en medarbetarens syn på 

samtalet som relationsstärkande: 

Jag tycker att samtalet är viktigt för dels mig själv, men även för chefens skull och för re-

lationens skull men även för gruppens skull. För allt som kommer fram kommer ju att bi-

dra till hur gruppen styrs av chefen, men även hur man beter sig mot varandra i arbets-

gruppen. 

I enlighet med Önnevik (2010) kan vi utläsa att detta är en viktig byggsten i den psykosociala 

arbetsmiljön på arbetsplatsen, ett tema vi lite längre ner i arbetet vidare kommer att ta upp.  

4.3 Kommunikation och återkoppling 

Kommunikation är starkt sammanflätat med medarbetarsamtalet. Tidigare presenterade tema 

har även stark koppling till kommunikation då relationer påverkar samtalsklimatet under sam-

talet. Något som Moxnes (2001) KONI-modell exemplifierar. Det här temat är det mest över-

gripande temat av de vi tagit fram, fenomenet kommunikation genomsyrar vår studie av den 

anledningen att medarbetarsamtalet är en kanal för kommunikation. Samtalet är ett tillfälle för 

att kommunicera båda parter emellan. Under samtalet ges både chefen och medarbetaren lika 

mycket utrymme till att samtala och delge sina synpunkter och uppfattningar. Medarbetarsam-

talet är utformat på ett strukturerat sätt och skiljer sig från andra vardagliga samtal på arbets-

platsen. Det kräver kommunikation mellan båda parter så att de innan är medvetna om att 

detta är ett samtal som kräver förberedelser.  
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4.3.1 Ur chefens perspektiv 

De medarbetarsamtal vi genom vår studie tagit del av har inte något avsatt tid för återkoppling 

efter genomförda samtal. Detta förmodligen då återkoppling på samtalet inte har något själv-

klar plats i det integrerade arbetssätt verksamheten arbetar med. Som cheferna beskriver det i 

dagsläget ser de återkoppling på samtalet som något stressande. Detta då det inte finns någon 

avsatt tid för det. De nämner däremot att återkoppling på medarbetarsamtalet, om behov av 

återkoppling finns, förekommer vid senare lönesamtal.  

Vidare är förväntningar på kommunikationen under samtalet är att denne ska få ta del av en 

övergripande bild av arbetsplatsen innefattande vad som fungerar, vad som inte fungerar och 

hur samarbeten i arbetsgruppen ser ut. Deras förväntningar på kommunikationen är också att 

med hjälp av samtalet får cheferna ta del av medarbetarnas förväntningar. Cheferna lägger 

även vikt vid att kommunikationen under samtalet känns tryggt i syfte att skapa ett bra sam-

talsklimat. Feedback är en del av kommunikationsprocessen och i enlighet med Mikkelsen 

(1998, s. 140) ser även cheferna, som utgör sändaren av budskapet, medarbetarsamtalet som 

ett tillfälle där de kan lämna feedback till medarbetarna, som utgör mottagarna i kommunikat-

ionsprocessen. Cheferna använder tillfället även till att motta konstruktiv kritik tillexempel på 

deras ledarskap. Det är av vikt att det utbytet av feedback som ges är konstruktiv, då det kan 

innebära negativa konsekvenser för såväl relationer så som samtalsklimatet om kritiken bara 

är negativt riktad och inte konstruktiv i sin art.  

”Kan jag få konstruktiv kritik på mitt ledarskap så vill jag gärna ha det från just den individen, 

så att jag vet vad just du tycker om mig och vad jag kan förbättra.” Citatet ovan exemplifierar 

det synsätt på kommunikation Heide et al. (2012, s. 29) tar upp angående kommunikation som 

överföring. Författarna menar att utgångspunkten är att genom kommunikationen kan motta-

garen förändra sitt beteende eller att denne ska få mer kunskap. Genom att medarbetarna del-

ger sig av den konstruktiva kritiken de har gentemot deras chefers ledarskap kan chefen få 

mer kunskap kring dess arbetssätt och hur denne uppfattas såväl som att efter mottagen feed-

back kan även chefen ändra sitt ledarskap. 

När en chef ombads att delge en konkret handling som medarbetarsamtalet resulterat i så sva-

rade denne följande: 

En medarbetare hade synpunkter på mitt sätt att leda, det blev snarare kritik mot mig 

istället för konstruktiv kritik på mitt ledarskap. Vi gjorde en överenskommelse att dessa 

kloka synpunkter och förbättringsförslag skulle framföras till mig direkt istället i syfte att 

stötta mig till att bli en bättre chef och ledare. 

Vi kan här se att begreppet feedback bör lämnas inom rätt forum och i rimlig mängd, precis 

som Önnevik (2010, s. 75) skriver. Han menar även på att syftet med feedbacken är att motta-

garen ska kunna förändras till det bättre. Detta för att mottagaren av feedbacken, i detta fall en 

chef, ska kunna bemöta den konstruktiva kritiken på ett gynnande sätt för båda parter.  

Chefen i citatet ovan belyser hur den initiala kritik hon fått inte var av konstruktiv natur och 

därför inte kunde leda till att hennes ledarskap kunde förbättras. Det var inte förrän överens-
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kommelsen gjordes som informationen om hennes prestation kunde resultera i en positiv för-

ändring. 

4.3.2 Ur medarbetarens perspektiv 

Medarbetaren ser samtalet som ett tillfälle där denne kan få synpunkter och återkoppling på 

arbetsinsatsen som gjorts sedan senast genomförda medarbetarsamtalet. Detta är även något 

som enligt Frick och Norberg (2012, s. 26) menar på är en viktig del i chefens förberedelse 

inför ett medarbetarsamtal, att lämna feedback och att återkoppla till föregående års samtal.  

Medarbetaren förväntar sig att få feedback på dess arbete och även att denne i en trygg sam-

talsmiljö ska kunna ge sin chef feedback på dess ledarskap.  

Utgångspunkten i medarbetarsamtalet kan bli annorlunda beroende på vilken relation medar-

betaren har till sin chef, tillexempel kan det relationen se annorlunda ut beroende på om che-

fen har ett eget kontor eller om denne sitter i ett öppet landskap tillsammans med medarbetar-

na under det vardagliga arbetet. Nedan följer ett citat taget från en chef som beskriver förde-

larna med att arbeta i samma lokal som sina medarbetare: 

Jag ser det som en fördel att sitta med mina medarbetare, det blir för mig en naturlig upp-

följning som ett verktyg, jag är mitt i smeten och hör och jag känner mig delaktig. På sätt 

blir det inga större överraskningar som tas upp senare under medarbetarsamtalet. 

Genom att chefen arbetar i samma rum som sina medarbetare ser vi potential till att det finns 

större förutsättningar för både medarbetare och chef att kunna skapa en relation där man kan 

kommunicera på en högre nivå i det som Moxnes (2001) kallar för KONI-modellen. Det fe-

nomen som chefen uttalar sig om i ovan citat skulle kunna vara en indikation på att chefen har 

genom att dela gemensamt utrymme på arbetsplatsen, fått en närmare relation till sina medar-

betare. Detta leder i sin tur till att det fortlöpande under det vardagliga arbetet kan diskuteras 

frågor som kan likställas med det man vanligtvis tar upp under ett medarbetarsamtal.  

Vad gäller återkoppling på genomförda medarbetarsamtal uttrycker medarbetarna att de kän-

ner viss avsaknad av detta. Återkoppling är som tidigare nämnt inget inplanerat moment i det 

integrerade arbetssättet på verksamheten, och det leder till att återkoppling på samtalet oftast 

lämnas enbart vid behov. Det förekommer en form av återkoppling till medarbetarna på med-

arbetarsamtalet om chefen och medarbetaren under samtalet talat om något speciellt. Detta 

kan röra saker som chefen och medarbetaren genom överenskommelse kommit överens om, 

till exempel om medarbetaren under samtalet tagit ett åtagande i form av att kontakta en in-

tressent. Vid sådana tillfällen kan chefen göra en avstämning med medarbetaren en tid efter 

samtalet för att höra hur det gick. Återkoppling på medarbetarsamtalet tar vi vidare upp och 

ger förslag på senare i uppsatsen under rubriken samtalsstruktur.  

 

4.4 Förtroligt samtal  

Det ska vara ett samtal där parterna utan störningsmoment från omvärlden, ska kunna pågå. 

Enligt Ljungström (2011, s. 28) ska båda parter ingå i ett ömsesidigt samtal med varandra där 

man kan diskutera förbättringsmöjligheter inför framtiden. Detta överensstämmer med det 
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empiriska material vi fått tillgång till där det framkommit att det under cirka två timmar ska 

ligga fokus på de båda deltagande parterna i medarbetarsamtalet. Det ska alltså finnas avsatt 

tid för båda parterna att diskutera, för arbetet, relevanta ämnen. Under medarbetarsamtalet kan 

parterna tala om omständigheter som rör arbetet, såväl som personliga angelägenheter. Detta 

beroende på huruvida medarbetaren vill det eller inte, i detta fall är det medarbetaren som 

styr. Men det ska finnas möjlighet till detta. Det är viktigt att samtalet genomsyras av en öp-

pen och ärlig atmosfär, där båda parter kan känna att man kan tala om mer djupgående frågor 

tillskillnad från vad man talar om i vardagliga situationer och sammanhang. Att delta i ett 

förtroligt samtal med stor öppenhet kan göra att relationer stärks, men även leda till att relat-

ioner raseras. Detta beror mycket på hur relationerna sett ut sedan innan och hur kommunikat-

ionen ser ut under samtalets gång.  

4.4.1 Ur chefens perspektiv 

Sett utifrån chefens perspektiv är det av vikt att samtalsklimatet är av öppen och ärlig karaktär 

i syfte att samtalet ska få ett så bra utfall som möjligt. Som chef kan man ha som förhoppning 

att samtalet ska leda till utveckling, förbättring eller en fördjupad relation mellan chef och 

medarbetare. För att detta ska kunna nås krävs det att chefen signalerar en öppenhet och en 

konstruktivitet så att man skapar goda förutsättningar för att samtalet ska leda någonstans. 

Detta kan understrykas med det Frick & Norberg (2012, s. 15) talar om vad gäller att det bör 

finnas respekt och tillit inom organisationen. Detta är viktigt för att medarbetarsamtalet ska 

fungera som verktyg för verksamheten. 

4.4.2 Ur medarbetarens perspektiv 

Att vara ärlig och öppen under ett medarbetarsamtal kan vara ett bra sätt att stärka relationer, 

men beroende på hur relationerna ser ut sedan innan så kan det även leda till att relationer 

raseras. Samtalet bör vara såpass öppet att det ändå kan förändra relationen. Här kan vi se ett 

samband till det som Moxnes (2001) förklarar angående att desto personligare samtalet blir, 

desto större blir förutsättningarna för förändring. Att de ingående parterna i medarbetarsamta-

let har en god relation till varandra bör alltså därför vara gynnsamt för utfallet av samtalet. 

Det är därför rimligt att man som medarbetare under ett samtal kan ha förhoppningar om att 

samtalsklimatet ska vara såpass öppet och ärligt att man ska kunna överlämna konstruktiv 

kritik gentemot chefens ledarskap och vice versa. Nedan följer ett citat från en medarbetare 

som uttryckligen anser att ett medarbetarsamtal som inte är öppet och ärligt, är ett dåligt sam-

tal: 

Alltså man har väl förhoppningar iallafall att man ska få veta lite sanning, annars är det 

ingen mening att ha dem. Då blir det bara ett spel för gallerierna liksom att ”allt är väl 

bra” nej men.. och så går man därifrån och så känner man att nej, men det som man hade 

innerst inne det kom aldrig fram liksom. Då är det ju ett dåligt samtal.  

En annan åsikt vi tog del av som är kopplad till förtroligheten är att medarbetaren under sam-

talets gång vill kunna lämna åsikter till den andra parten utan att åsikterna ska färgas av någon 

annan, till exempel av kollegor. Därför värnar medarbetaren om medarbetarsamtalet. Under 

medarbetarsamtalet kan medarbetaren uttrycka sig utan att någon annan ”lägger ord i mun-

nen” på denne, och upplevs samtalet som förtroligt, stärks även föregående tema vi tog upp, 

nämligen relationerna mellan parterna. 
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Frick och Norberg (2012, s. 15) tar upp hur vissa organisationer väljer att bortprioritera med-

arbetarsamtal av anledningen att ledningen ser på medarbetarsamtal som bara ännu en arbets-

uppgift. I vår studie framkom det som ovan nämnt att medarbetarna ser på samtalet som ett 

tillfälle att kunna prata ostört med chefen utan att bli påverkade av någon annan kollegas åsik-

ter eller uppfattningar. Att vissa organisationen väljer att bortprioritera medarbetarsamtal gör 

att det inte finns något strukturerat samtal där tid finns avsatt för medarbetarna att kunna prata 

ostört med chefen i enrum angående, det som Legge (1995) syftar till, mjuka HRM-frågor. Att 

bortprioritera medarbetarsamtal tror vi skulle göra att medarbetare som inte vågar ta för sig 

eller som inte självmant vågar ta initiativ till ett ostört samtal med chefen på tu man hand 

skulle missgynnas. Enligt Frick och Norberg så innebär även ett uteblivet medarbetarsamtal, 

en viss avsaknad av utveckling för verksamheten (2012, s. 12). Detta i enlighet med Suzanne 

Mehrens (1998) förklaring om att, om individen utvecklas, utvecklas även verksamheten. 

4.5 Mjuk HRM 

Att man under ett medarbetarsamtal pratar om diverse arbetsrelaterade omständigheter och 

fenomenen är ett faktum. Dock har vi valt att göra en uppdelning i de ämnen man tar upp, 

denna uppdelning görs med benämningarna ”mjuka HRM-frågor” och ”hårda HRM-frågor”. 

Denna uppdelning gör vi i enlighet med det vi presenterat i kapitel två utifrån Legge (1995). 

Det är vanligt att mjuka HRM-frågor förekommer under ett medarbetarsamtal. Mjuka HRM-

frågor innebär frågor som är mer inriktade på välmående och trivsel på arbetsplatsen medan 

de hårda frågorna innebär prestationer, verksamhetsstyrning etc. Det finns en gemensam upp-

fattning om att medarbetarsamtalet är mer inriktat på de mjuka frågorna, tillskillnad från löne-

samtalet som många gånger jämförs med medarbetarsamtalet, men de facto är mer inriktad 

mot hårda frågor, så som verksamhetsstyrning och faktiska prestationer. Något vi med denna 

studie kan understryka.  

4.5.1 Ur chefens perspektiv 

Som chef kan man se medarbetarsamtalet som ett samtal där tid har avsatts för att samtala om 

dessa mjuka HRM-frågor. Anledningen till att man gör detta är för att det är det mest själv-

klara tillfället där man faktiskt ges möjlighet att gå på djupet med dessa. Det kan vara proble-

matiskt att under det vardagliga arbetet få en övergripande bild från medarbetare om hur de 

upplever arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen. Vi kan se en distinktion mellan de samtal-

sämnen chefen för under ett medarbetarsamtal och under ett lönesamtal. Detta kan bero på det 

som Legge (1995) tar upp om att man som chef kan se på verksamhetens mänskliga resurser 

utifrån ett mjukare och ett hårdare sätt. Vi kan se här att cheferna på Konsumentverket tar 

medarbetarsamtalet som ett tillfälle då man talar om de mjukare personalfrågorna, medan lö-

nesamtalet blir ett mer naturligt forum för de hårdare personalfrågorna. Nedan följer citat ta-

get från en chef som exemplifierar denna distinktion: ”spontant tycker jag att medarbetarsam-

talet är trevligt och positivt, lönesamtalet kan vara så mycket mer laddat. Det är mycket mer 

en betygssättning. Som att, här är du och här är du inte osv”. 

För att konkretisera skulle man likaväl kunna kalla medarbetarsamtalet för samtalet med 

mjuka frågor kontra lönesamtalet vilket då skulle syfta på samtalet med hårda frågor. Chefen i 

detta citat förklarar skillnaden mellan medarbetarsamtal och lönesamtal, där medarbetarsam-
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talet upplevs som ett trevligare samtal där båda parter ges utrymme till att prata om sina indi-

viduella behov. 

4.5.2 Ur medarbetarens perspektiv 

Under medarbetarsamtalets gång ges man som medarbetare tillfälle att kunna tala om trivseln 

på arbetsplatsen och få gehör men även få det dokumenterat. Som medarbetare kan man yttra 

sig om trivseln på arbetsplatsen med vetskapen om att det inte försvinner i förbifarten. Med-

arbetarna är de som sätter nivån på de mjuka HRM-frågorna. Relationer förstärks, för de 

mjuka HRM-frågorna vidgar kommunikationen och ges plats i ett förtroligt samtal att äga 

rum. Nedan följer ett citat av en medarbetare som beskriver vad som är viktigast att ta upp 

under ett medarbetarsamtal: 

Hur man trivs i den gruppen och hur samarbetet fungerar. Väldigt viktigt tycker jag. Det 

är ju nu man har chansen att ta det där samtalet som man inte vågar ta spontant, bara gå 

och knacka på och säga att vi nu har problem i gruppen eller att det här fungerar inte. Och 

har man gruppavstämningar så sitter man ju kanske i en hel grupp så det här är ju ett, jag 

skulle säga, förtroligt samtal mellan en själv och chefen på nått sätt. 

Vi kan utifrån ovanstående citat utläsa att det som verkar vara av störst vikt för den specifika 

medarbetaren, är just de frågor som rör individens behov och alltså det som går under mjuk-

HRM. 

4.6 Arbetsmiljö  

Medarbetarsamtalet är även ett tillfälle för såväl chef som medarbetare att kunna tala om ar-

betsmiljöfrågor, detta gäller både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön på arbets-

platsen. Frågor som tas upp knutna till arbetsmiljö kan vara exempelvis luftkonditionering, 

värme eller frågor som rör samarbetet på arbetsplatsen såväl som trivsel. Önnevik (2010) 

kopplar arbetsmiljörelaterade frågor till Maslows steg nummer två i behovshierarkin. Författa-

ren menar att arbetsmiljöfrågor är kopplat till människans behov trygghet och säkerhet. Något 

vi kan se att det tas hänsyntill under medarbetarsamtal. 

4.6.1 Ur chefens perspektiv  

Ur chefens synvinkel är detta ett ämne som förekommer och som chef är man beredd att dis-

kutera kring det, men just på den psykosociala biten så ligger det mycket på den individuelle 

medarbetaren att ta upp det eller inte. Följande citat är taget från chef som belyser att det är 

medarbetaren som styr vad som tas upp utifrån deras egna behov: 

Ja, jag brukar inleda samtalet med att förklara för den anställde vad som ligger innanför 

samtalsarenan. Och om personen vill gå utanför samtalsarenan och tala om något mer 

personligt så är det helt okej, men att det inte ska vara ett måste. Utan det får personen 

själv avgöra om den vill ta upp det med mig eller inte. 

Det kan vara svårt för chefen att vara medveten om det alla gånger tillskillnad från hur den 

fysiska arbetsmiljön upplevs. Hur mycket medarbetaren vill dela med sig beror till stor del på 

det vi tidigare nämnt om huruvida samtalet är förtroligt eller inte såväl beroende på hur relat-

ionen mellan chef och medarbetare ser ut.  



 

35 

 

4.6.2 Ur medarbetarens perspektiv 

När det gäller den fysiska arbetsmiljön kan man se att medarbetarsamtalet fungerar som ytter-

ligare ett tillfälle att ta upp specifika saker som är störande i ens arbete, utöver om man vill gå 

till ett skyddsombud. Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön är medarbetarsamtalet något 

mer passande att ta upp brister. Detta då den psykosociala arbetsmiljön är mer kopplad till 

mjuka HRM-frågor än vad den fysiska arbetsmiljön är. Tillskillnad från de fysiska bristerna i 

arbetsmiljön som ofta påverkar ett flertal personer, kan den psykosociala arbetsmiljön ibland 

beröra en enskild individ. Då är medarbetarsamtalet ett lättare sätt att ta upp frågor inom 

denna kategori att besvara, dokumentera och förhoppningsvis återkopplas till. Nedan citat är 

taget från en medarbetare som belyser problematiken med att tala om psykosociala arbetsmil-

jöfrågor under ett medarbetarsamtal. 

Man kanske inte kan säga vad som helst, man vill förhoppningsvis kanske ha nått mer bra 

samtal med personen senare i livet.... det blir ju en liten mental utvärdering av sina relat-

ioner  och möjligheten att ta åt sig lite mod om man ska behöva säga något till chefen 

mellan fyra ögon. 

Vi kan även under detta tema göra kopplingar till kommunikation såväl som relationer, när 

det gäller just förmågan att under ett medarbetarsamtal som ingående part att känna sig be-

kväm med att tala om arbetsmiljö, det är främst den psykosociala arbetsmiljön som kan vara 

problematisk att ta upp.  Att medarbetarna kan uppleva det ämnet som problematisk att ta upp 

har mycket att göra med hur relationen mellan chef och medarbetare ser ut, som även speglar 

kommunikationen och till vilken grad man kan kommunicera på ett respektfullt och tillförlit-

ligt sätt, något som understryks av Frick & Norberg (2012, s. 15). 

4.7 Arbetssituation 

Under ett medarbetarsamtal finns det som oftast ett självklart utrymme för att tala om arbets-

situationen på arbetsplatsen. Detta kan röra framtidsutsikterna i arbetet, eventuella utveckl-

ingsmöjligheter, om det finns kurser att tillgå eller intressanta internutbildningar. 

4.7.1 Ur chefens perspektiv  

Som chef behöver du vara påläst gällande vad företaget har att erbjuda medarbetarna ifall 

förfrågan skulle uppkomma gällande exempelvis kompetensutveckling. Som chef bör man 

även vara medveten om verksamhetens behov, någon Susanne Mehrens (1998, s. 44) under-

stryker då det är chefens roll att se över eventuella kompletteringar i kompetensen i organisat-

ionen. Medarbetarsamtalen är ett bra verktyg för att dessa kompetensförfrågningar ska upp-

komma. Chefens roll gällande dessa frågor är även att möta medarbetarens behov i den mån 

chefen kan i syfte att försöka uppfylla medarbetarens och verksamhetens önskemål. Detta är 

något chefen i följande citat belyser: ”Det viktiga är att min enhet ska fungera, vi ska prestera 

och vi ska uppfylla de krav och mål vi har. Samtidigt ska vi såklart även ha bra och nöjda 

medarbetare”. Chefen i detta citat visar att det bakomliggande under ett medarbetarsamtal är 

att det ska fungera som verksamhetsstyrande, men att medarbetarnas behov även de ska tas 

hänsyn till. 
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4.7.2 Ur medarbetarens perspektiv 

För medarbetaren är samtalet det mest självklara tillfället under året där möjlighet ges att dis-

kutera individens framtid på företaget. Här finns avsatt tid till att diskutera kompetens och 

utvecklingsfrågor och medarbetaren kan under ett medarbetarsamtal känna att de förfrågning-

ar eller förslag denna har verkligen tas till vara på. Nedan följer ett citat av en medarbetare 

vars inställning till medarbetarsamtalet är att det är ett mycket viktigt samtal som har en själv-

klar plats i arbetet. Medarbetaren beskriver hur medarbetarsamtalet blir den gången på året då 

man mer djupgående reflekterar över sin arbetssituation: 

Det är ett bra tillfälle att tänka efter iallafall, på de saker man kanske bara tänker lite ytligt 

på ibland och inte går på djupet med. För det har man ju inte tid med på en vanlig arbets-

dag, vad är det som gör att det är på det här viset? Vad kan man göra åt det? Vill jag för-

ändra på något vis? Eller är det bra som det är.. det tänker man inte på när dagarna rullar 

på utan det blir just vid det här tillfället. 

Som medarbetare kan man under året ha talat med sin chef om exempelvis en kurs man vill 

gå, dock kan det falla i glömska i den dagliga arbetsrutinen. Under medarbetarsamtalet tas det 

verkligen tillvara på.  Det finns skillnader i hur medarbetare ser på samtalet och vilken in-

ställning de har inför kommande medarbetarsamtal. Detta kan som tidigare nämn, i enlighet 

med Legge (1995) bero på chefens roll och de värderingar och normer denna förmedlar inför 

sina medarbetare. Eller att medarbetaren inte ser sig själv i en sådan arbetssituation där 

han/hon är i ett större behov av att samtala om det som tas upp för diskussion under ett med-

arbetarsamtal. Nedan följer ett citat av en medarbetare som har en något mer liberal inställ-

ning till medarbetarsamtalet i jämförelse med ovan citerade medarbetare: ”Känslan inför sam-

talet är väl att det är en något förhöjd anspänning, det är ju inte såhär yes, äntligen! Utan det 

är ju lite mer som inför ett tandläkarbesök, det ska bara göras.”  

4.8 Förståelse  

Det sista temat vi tagit fram utifrån frågeställningarna som rör upplevelser och förväntningar 

är temat förståelse. Här menar vi att medarbetarsamtalet övergripande är ett forum för såväl 

chefer som medarbetare att kunna skapa förståelse för helheten i verksamheten något som 

även understryks av Ljungström (2011, s. 28). Med förståelse menar vi en förståelse kring 

samtliga teman vi redogör för i detta avsnitt. Man bör ha en förståelse för sin arbetssituation 

vilket man mer djupgående får genom att ha ett öppet och ärligt, förtroligt samtal som kräver 

förberedelser, där de mjuka HRM-frågorna tas upp och som i slutändan förhoppningsvis gör 

att man lär känna och/eller förbättrar redan befintliga relationer på arbetsplatsen. 

4.8.1 Ur chefens perspektiv  

Chefernas förståelse för medarbetarsamtalet är att de måste förstå att samtalet är en viktig del 

i medarbetarens arbetssituation. Cheferna måste ha förståelse för de olika medarbetarnas indi-

viduella förväntningar på samtalet och de måste ha flera olika förståelser beroende på vilken 

individ de tar in på samtal liknande de bakgrundsfaktorer som enligt Önnevik (2010, s. 82) tar 

upp som bör tas hänsyn till i kommunikationsprocessen. Detta är något som en chef ger ex-

empel på i följande citat:  
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Inför samtalet så klurar jag lite på den här personen, vem är det, vad har denna för behov 

och vad talade vi om sist. Så tittar jag på mina gamla anteckningar om den här personen 

från tidigare samtal vi haft. Jag tittar på anteckningar som finns kring dennes individuella 

arbete och men även andra minnesanteckningar. Då kan jag sen ta reda på vilka förvänt-

ningar denna har på sig själv och på mig som chef och sina kollegor och så vidare 

Chefen i citatet ovan belyser att alla individer har olika utgångspunkter, en medarbetare 

kanske vill förändra sin arbetssituation medan någon annan kan vara nöjd med tillvaron precis 

som den är utan att vilja ha några förändringar. 

4.8.2 Ur medarbetarens perspektiv 

Som medarbetare är samtalet viktigt när det kommer till att få en förståelse kring sin arbetssi-

tuation sett utifrån chefens perspektiv. Precis som Frick & Norberg (2012, s. 14f) talar om 

gällande medarbetarsamtal som en del i ett integrerat arbetssätt så bör medarbetarsamtalet gå 

hand i hand med de andra systemen som är organisationsstyrande. Om chefen har synpunkter 

på medarbetarens prestationer så måste det tas upp i medarbetarsamtalet först och inte bara 

presenteras i lönesamtalet som också är ett organisationsstyrande system.  

Medarbetarsamtalet skapar en förståelse för vilka omständigheter som sedan påverkar prepre-

stationerna som vid ett senare skede betygsätts under lönesamtalet. Nedan följer ett citat där 

en chef förklarar skillnaden mellan medarbetarsamtalet och lönesamtalet: 

Om det i lönesamtalet är det viktigaste att man ser den faktiska prestationen, så är det i 

medarbetarsamtalet här på nått sätt förutsättningarna för prestationen som tas upp. Det 

kan ses som en förklaring till varför man ligger på en hög eller låg nivå. Det är viktiga de-

lar, mjuka frågor i medarbetarsamtalet och prestationsfrågor som är i lönesamtalet. 

Ovan citat belyser det Frick & Norberg (2012, s. 14f) om att verksamhetens utveckling främ-

jas med ett integrerat arbetssätt. Det är just det som chefen i ovan citat belyser, att medarbe-

tarsamtalet såväl som lönesamtalet är viktiga delar och att de bör gå hand i hand med 

varandra. 

4.9 Samtalsstruktur  

Vi har utifrån frågeställningen ”finns det förbättringsmöjligheter kring medarbetarsamtalet 

och i så fall, hur ser de ut? valt att sammankoppla det med temat vi väljer att kalla för sam-

talsstruktur. Medarbetarsamtalet regleras utifrån chefen sätt att se på medarbetarsamtalet vad 

gäller tid, plats och struktur. Som vi tidigare nämnt utifrån Frick och Norberg (2012) spelar 

ledningens inställning till medarbetarsamtalet roll på hur detta samtal uppfattas av medarbe-

tare. Om chefen upplever att det är ett viktigt samtal och har en positiv inställning till medar-

betarsamtalet så präglas samtalet av det. Ett förslag till hur medarbetarsamtalet skulle kunna 

struktureras är att istället för att hålla ett längre samtal om året, skulle man förslagsvis kunna 

hålla två något kortare samtal om året. Vanligtvis har medarbetarsamtalet inte en elektronisk 

grund, detta skulle kunna fungera som ett komplement till medarbetarsamtalet. Vidare ser vi 

att samtalet skulle kunna bli mer individanpassat om man utgick från tidigare nämnda teman 

på så vis att samtalet får en struktur utifrån individens behov och inte utifrån en generell med-

arbetarsamtals-mall. Att ta hänsyn till medarbetarens individuella behov kan enligt Lindmark 
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och Önnevik (2008) bidra till verksamhetens effektivitet och lönsamhet. Därför ser vi att detta 

kan vara värt att ha i åtanke vid utformandet av medarbetarsamtal. 

4.9.1 Ur chefens perspektiv 

Om medarbetarsamtalet skulle hållas två gånger per år istället för en gång, skulle detta kunna 

leda till att återkoppling på medarbetarsamtalen skulle få en mer naturlig plats och på så sätt 

skulle återkopplingen bli ett mer självklart moment. Följande citat är taget från en chef som 

ser fördelar med att ha två medarbetarsamtal per år: 

  

Ja, jag skulle nog ha en förändring i strukturen av samtalet. Kanske, beroende på hur 

många anställda det finns, skulle man kunna ha två samtal per år. Men då skulle jag nog 

hålla dem lite kortare, inte två timmar som de är nu. På det sättet skulle återkopplingen få 

en mer självklar plats också. 

 

Så som vi tolkar det, ser vi att om samtalet hålls två gånger per år skulle det även kunna leda 

till att det stärker relationen mellan chef och medarbetare.  Kontentan av att ha två samtal är 

att chefens relation till medarbetaren stärks vilket bidrar med att medarbetarna ser samtalet 

som ett mer förtroligt samtal. Förberedelser kommer att komma naturligt för medarbetarna då 

de kommer att uppleva att cheferna tar vara på samtalet. Vilket i längden gynnar verksamhet-

en, något även Frick och Norberg tar upp (2012, s. 13). Ett datasystem kan förenkla möjlig-

heten för cheferna att vara uppdaterade om den specifika individens behov på arbetsplatsen. 

Följande citat är taget från en chef som belyser sin syn på hur ett datasystem skulle kunna 

vara fördelaktigt: ”det skulle vara bra att ha ett program där vi matade in framtidsdrömmar 

och liknande, så att man lätt kunde bocka av kontinuerligt istället för att skriva massa papper 

och så, så på det sättet skulle det vara behjälpligt”.  Ett datasystem skulle förslagsvis också 

kunna innehålla en sammanställning av minnesanteckningar från föregående samtal och på så 

sätt fungera som ett komplement till medarbetarsamtalen.  

4.9.2 Ur medarbetarens perspektiv  

Att hålla ett samtal varje höst och vår, där det andra samtalet i följden förekommer strax innan 

det inplanerade lönesamtalet. Följande citat är taget från en medarbetare som anser att det 

skulle vara bra med två kortare medarbetarsamtal per år, då detta skulle ge mer utrymme för 

återkoppling: ”jag tycker att det skulle vara bra om vi hade samtal två gånger per år, det hin-

ner hända så mycket på ett år, så man kan ha hunnit glömma bort saker mellan varven”. Att 

hålla två kortare medarbetarsamtal per år tror vi kan ytterligare stärka förtroendet för medar-

betarsamtalet av medarbetaren, detta då det skulle bli en mer naturlig återkoppling på samta-

let. Ett datasystem skulle kunna vara ett lättare verktyg att förbättra arbetssituationen, följande 

citat taget från en medarbetare som också är av åsikten att ett datasystem skulle vara behjälp-

ligt: ”jag tycker att medarbetarsamtalet är ett bra verktyg men jag kanske skulle föreslå något 

elektroniskt komplement till samtalet”. Förslagsvis skulle man till exempel kunna samla alla 

utvecklingsmöjligheter så som kurser eller utbildningar och på detta sätt göra det mer tillgäng-

ligt för medarbetarna att kunna se vad den specifika verksamheten kan erbjuda.  

  



 

39 

 

5 Kapitel 5 – Slutsatser och diskussion 

I uppsatsens sista kapitel kommer vi att framföra de slutsatser vi kommit fram till utifrån re-

spektive frågeställning. Vidare kommer vi att föra en avslutande diskussion kring de fynd vi 

gjort utifrån föregående kapitel och avsluta med förslag till framtida forskning. 

5.1 Slutsatser 

I metodkapitlet presenterade vi vilka förförståelser vi hade kring vilka förväntningar som kan 

finnas inför medarbetarsamtal. I analyskapitlet varvade vi det empiriska materialet vi utvunnit 

från vår undersökning med den teori vi valt att utgå ifrån, genom denna process fick vi en 

bredare kunskap om fenomenet medarbetarsamtal. Vi har fått en utökad kunskap kring vilka 

samtalsämnen som bör ingå i samtalet, vilka faktorer man bör se över för att ett medarbetar-

samtal ska få ett lyckat utfall, vad syftet med medarbetarsamtalet kan vara och vilka förvänt-

ningar som ställs på samtalet utifrån såväl medarbetarens perspektiv som chefens perspektiv. 

Syftet med vår studie var att undersöka chefer och medarbetarens syn på medarbetarsamtal 

men även att undersöka om chefer och medarbetares förväntningar stämmer överens med det 

faktiska utfallet av medarbetarsamtalet. Genom att föra intervjuer, för att sedan sammanställa 

respondenternas svar på våra intervjuer kopplade till våra teorier har vi uppfyllt syftet med vår 

studie.  

Vi har genom utförd studie kommit fram till att samtliga tidigare presenterade teman; förbere-

delse, relationer, kommunikation och återkoppling, förtroligt samtal, mjuka HRM-frågor, ar-

betsmiljö, arbetssituation och förståelse alla ingår i såväl chefens som medarbetarens förvänt-

ningar på medarbetarsamtalet. Det som skiljer förväntningarna emellan är beroende på vilka 

som är mest viktiga för den specifika individen.   

Hur upplever chefer medarbetarsamtalet med utgångspunkt från deras individuella förvänt-

ningar? 

Utifrån frågeställningen hur upplever chefer medarbetarsamtalet med utgångspunkt från deras 

individuella förväntningar? har vi gjort en sammanställning av vårt resultat. Samtliga presen-

terade teman är relevanta för chefen, och man kan se temana som en sammanställning av de 

olika förväntningar cheferna har på medarbetarsamtalet. Det svar vi kommit fram till är att det 

mest väsentliga att tala om under medarbetarsamtalet ur de teman vi tagit fram är för chefen 

temat relation. Den förväntning chefer har på medarbetarsamtalet är att de vill komma sina 

medarbetare närmre. Medarbetarsamtalet blir ett tillfälle för chefen att prata med alla de som 

dem inte har så mycket kontakt med och genom samtalet kunna ta reda på deras upplevelse av 

arbetet. Cheferna har på så vis förväntningar på att medarbetarsamtalet ska vara relationsstär-

kande. Detta i syfte att lära känna sin personal med förhoppningar på att man skapar en öppen 

och ärlig relation genom medarbetarsamtalet. Att cheferna har koll på sin personal och dess 

individuella behov, leder till att verksamheten vidare kan behålla den kompetens som finns att 

tillgå i verksamheten. Detta är chefernas sätt att styra och att värna om det humana kapitalet, 

något vi kopplar till det som Flach (2006, s. 19) tar upp om att ledningen ska värna om verk-

samheten samtidigt som de ska ta hänsyn till de anställdas välbefinnande. 
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Hur upplever medarbetare medarbetarsamtalet med utgångspunkt från deras individuella 

förväntningar? 

På frågeställningen hur upplever medarbetare medarbetarsamtalet med utgångspunkt från de-

ras individuella förväntningar? kan vi se likheter och skillnader till frågeställningen riktad mot 

cheferna. Precis som för cheferna är samtliga teman vi utvunnit relevanta delar i medarbetar-

nas förväntningar på medarbetarsamtalet. Dock visade det sig att för medarbetarna var det inte 

temat relationer som kom att vara det mest prioriterade temat att tala om under medarbetar-

samtalet. Det medarbetarna förväntade sig i högsta grad att samtalet skulle behandla var temat 

kommunikation och återkoppling. Som medarbetare verkar det vara viktigast att under ett 

samtal få reda på chefens syn på deras individuella prestationer. De lägger vikt vid att medar-

betarsamtalet är en unik form av samtal där de kan sätta sig ner och få konstruktiv kritik mel-

lan fyra ögon. De förväntar sig även att få någon form av avstämning på föregående år. Ef-

tersom att medarbetaren uppfattar medarbetarsamtalet som ett ärligt, förberett och styrt samtal 

så upplevs samtalet även som relationsstärkande något som då, även bidrar till att uppfylla 

chefernas förväntning på samtalet. Chefernas förväntning besvaras alltså av medarbetarnas 

upplevelse. 

 

Finns det förbättringsmöjligheter kring medarbetarsamtalet och i så fall, hur ser de ut? 

Vår tredje och sista frågeställning löd; finns det förbättringsmöjligheter kring medarbetarsam-

talet och i så fall, hur ser de ut? Vi har efter utförd studie kommit fram till att det finns pot-

ential för förbättring och vi kommer nedan att presentera våra förslag. 

Ser vi till samtalsstrukturen på medarbetarsamtalet skulle man förslagsvis kunna skapa ett 

elektroniskt system som ett komplement till det redan befintliga medarbetarsamtalet. Detta 

skulle underlätta för både chef och medarbetare att föra en kontinuerlig uppföljning av det 

som tas upp under medarbetarsamtalet. Det skulle även kunna finnas utrymme för medarbeta-

ren att gå in och söka sig vidare på relevanta kurser och utbildningar inom verksamheten. 

Cheferna tycker att de kan bli stressade av återkopplingen på medarbetarsamtalet och medar-

betarna känner att de i viss mån saknar den lite. Ett sådant system kanske kan hjälpa medarbe-

tare och chefer att mötas på halva vägen. Det skulle också kunna leda till att återkoppling får 

en given plats i det integrerade arbetssättet. Förståeligt är om återkoppling på medarbetarsam-

talet kan vara problematiskt i den mån att alla medarbetarsamtal kanske inte behöver åter-

kopplas till. Men vi tror att ett inplanerat möte för återkoppling, i enlighet med Maslows 

(1943) tredje och fjärde behovsnivå som tar upp människans sociala behov samt dess behov 

av bekräftelse och uppskattning, kan gynna medarbetarna och verksamheten oavsett. Åter-

kopplingen blir då ytterligare ett tillfälle för social interaktion, och vi tror att om det lämnas 

tillfälle för återkoppling på medarbetarsamtal ökar även förtroendet för samtalet hos medarbe-

tarna. Detta styrker vår syn på att medarbetarsamtalet bör vara mer individanpassat. I och med 

att vissa medarbetare behöver återkoppling medan andra inte behöver det. Ytterligare något vi 

funnit och som kan ses som ett förbättringsförslag utifrån vår studie är att, för att samtalet ska 

få ett lyckat utfall bör chefen innan förmedla sina förväntningar på samtalet till medarbetaren. 
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5.2 Diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera de slutsatser vi kommit fram till för att sedan avsluta 

med förslag för framtida forskning. I startgroparna av detta arbete hade vi en förförståelse om 

att medarbetarsamtalet var ett ledningsverktyg där syftet var att styra medarbetarna att följa 

verksamhetens mål och uppdrag. Dessutom hade vi en uppfattning om att medarbetarsamtalet 

var prestationsbaserat utifrån chefernas synsätt. Även att samtalet var chefens forum att kunna 

föra en diskussion med medarbetarna kring deras arbetsprestationer och förmedla vilka kom-

pletteringar som behövs i kompetensen i verksamheten. Vår uppfattning om hur man såg på 

medarbetarsamtalet utifrån medarbetarens perspektiv var att det var ett aningen negativt lad-

dat samtal. Detta utifrån den artikel vi läst och som vi presenterade i inledningen men även 

utifrån de erfarenheter vi fått tagit del av från vänner och bekanta.  

Med denna studie kom vi fram till att chefer och medarbetare har skilda förväntningar på 

medarbetarsamtalet. Cheferna hade förväntningar på att samtalet skulle verka relationsstär-

kande medan medarbetarna hade förväntningar på att främst få återkoppling. Det kanske inte 

är så konstigt att man som medarbetare och chef har olika förväntningar på medarbetarsamta-

let. Detta på grund av att det vid ett senare tillfälle även kommer ett lönesamtal. Att medarbe-

tarna har mer förväntan på att få feedback och konstruktiv kritik på sina prestationer känns 

legitimt. Detta då de i det senare genomförda lönesamtalet kommer att betygsättas utifrån 

deras individuella arbetsprestationer. Som medarbetare vill man gärna ha en förklaring till 

varför man får det betyget man får senare under lönesamtalet. 

Medarbetarens förväntning är alltså att chefen under samtalet ska lämna feedback och kon-

struktiv kritik på dennes arbetsprestationer. Genom att detta de facto tas upp i diskussion un-

der medarbetarsamtalet gör det att det från medarbetarens håll blir ett bra samtal, alltså ett 

positivt laddat samtal där medarbetaren förväntningar uppfylls. Chefen, som har förväntningar 

på att samtalet ska verka relationsbyggande får genom att medarbetaren blir nöjd och ser sam-

talet som positivt laddat även den, sina förväntningar uppfyllda. Efter hållit medarbetarsamtal 

lämnas chefen med en känsla av att de nyss haft ett förtroligt, positivt samtal vilket lämnar en 

känsla av att relationen mellan chef och medarbetare stärks. Detta resulterar i att chefens för-

väntningar, även de, uppfylls. Detta kanske bara är just på denna verksamhet. Dock kan detta 

vara roten till att både chefer och medarbetare har en positiv inställning till medarbetarsamta-

let på denna verksamhet. Det som är framgångsrikt här är att båda parter delar samma för-

väntningar, men ska de rangordnas kommer de olika följder, men samtliga teman som förvän-

tas tas upp är för båda parter relevanta.  

Vår förförståelse på medarbetarsamtalet stämde inte överens med de resultat vi kom att ta del 

av efter utförd studie. Utifrån vår förförståelse ansåg vi att medarbetarsamtalet var ett, för 

chefen, prestationsbaserat samtal. Vi trodde att den allmänna uppfattningen om medarbetar-

samtalet var att det är ett mycket målstyrt samtal. Och främst ett forum för chefen att förmedla 

verksamhetens mål och behov. 
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Till vår förvåning visade det sig att det snarare var medarbetarna som såg på samtalet som 

prestationsbaserat där de fick tillfälle att förmedla deras individuella mål och behov och för 

att diskutera deras roll i verksamheten, såväl som deras arbetsuppgifter. Utifrån studiens re-

sultat gjorde vi ett intressant fynd som vi inte mer djupgående undersökte då det inte var syf-

tet med denna studie. Detta var att chefens ledarskapstyp verkar ha stort inflytande på medar-

betarna och då även på medarbetarsamtalet. I vår studie har vi endast kunnat belysa detta 

övergripande, dock tror vi att detta fenomen skulle kunna undersökas på ett mer djupgående 

plan. Något vi dessutom fann utifrån vårt resultat var att medarbetarsamtalet präglas av che-

fens inställning och dennes roll. Chefen sätter prägel på samtalet, om chefen är engagerad i 

samtalet och lägger stor vikt vid det, resulterar detta i att medarbetaren också engagerar sig.  

Är chefen oengagerad i samtalet speglas detta även på medarbetaren. Medarbetaren lägger sin 

egen upplevelse i chefens händer, upplever chefen att det är ett positivt samtal så leder det till 

att medarbetaren också gör det. 

Ytterligare något vi funnit som är av vikt för att få ett lyckat utfall av medarbetarsamtalet är 

att de underlag som lämnas ut till medarbetarna inför stundande medarbetarsamtal, stämmer 

överens med det som faktiskt tas upp. I underlaget framgår en beskrivning på vad medarbetar-

samtalet ska innehålla, detta bör stämma överens med det faktiska som tas upp och behandlas 

under samtalet. Underlaget inför samtalet gör grunden för medarbetarens förväntningar om 

vad som kommer att tas upp, tas de inte upp förlorar man förtroendet inför samtalet. På så vis 

lägger medarbetaren sin egen upplevelse i chefens förväntningar. Något som vi inom den här 

verksamheten har sett resultat på, då chefens förväntningar är relationsskapande vilket i sin 

tur också är medarbetarens upplevelse av samtalet. 

Vår förförståelse stämde inte överens med utfallet av vår studie. De tankar och förutfattade 

meningar vi haft kring de olika perspektiven kom att förvåna oss då medarbetarna istället för 

cheferna, snarare var de som såg på samtalet som ett tillfälle att tala om arbetsprestationer och 

utveckling. Det som var allra mest överraskande i vår studies resultat var det faktum att che-

ferna såg tillfället som ett forum att stärka relationen till sina medarbetare. Nu i slutskedet av 

denna uppsats, efter att vi behandlat teorier och vårt insamlade data, är vi glada över att ha fått 

en bredare kunskap och kompetens inom ämnet. Vi kan vi konstatera att vi inte längre sympa-

tiserar med de åsikterna som framfördes i artikeln som lade grunden för vårt intresse för 

denna studie. 

Vi ser medarbetarsamtalet med de förbättringsförslag vi angivit som en viktig och lärorik del i 

arbetslivet. Vår förhoppning är att vi efter denna studie tillsammans med våra framtagna för-

bättringsförslag kan förmedla en annorlunda känsla inför medarbetarsamtal. I utbyte mot att 

likställa medarbetarsamtalet med ett tandläkarbesök, istället gå in med inställningen att ”nu är 

det äntligen dags för medarbetarsamtal, nu gör vi detta.” 

5.3 Förslag för framtida forskning 

De teman vi tidigare presenterade kan ligga till grund för ett lyckat medarbetarsamtal. Man 

skulle i vidare studier kunna utgå från dessa utvunna teman och utformat en enkät där medar-

betare och chefer får rangordna dem i följd. Där det mest väsentliga temat hamnar högst upp 
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och det minst väsentliga teman hamnar längst ned. Sedan skulle man kunna utforma medarbe-

tarsamtalet utifrån dessa teman, där teman som hamnar högre upp ges mer fokus under samta-

let och de som hamnar längst ned tas upp i minst utsträckning. 

Om detta görs skulle det leda till att man utnyttjar samtalet till fullo men det skulle även leda 

till att samtalet för båda parter, skulle upplevas som mer relevant. Detta då chefen redan innan 

samtalet har koll på vad medarbetaren förväntar sig att tala om och därefter kan chefen an-

passa samtalet utifrån detta. I dagsläget är det underlag som lämnas ut till medarbetaren en 

generell mall som inte är individanpassad. Skulle man arbeta utifrån den mall vi tagit fram, 

skulle samtalet kunna bli något mer individanpassat. Detta skulle resultera i att relationen ar-

betstagare och arbetsgivare förstärks, vilket går hand i hand med en utvecklad verksamhet. 

Utvecklas individen utvecklas verksamheten och ju mer medarbetaren utvecklas, desto mer 

utvecklas verksamheten. 
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7 Bilagor 

7.1 Intervjuguider 

Intervjuguide medarbetare 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Kan du på ett ungefär ange hur många medarbetarsamtal du deltagit i under din karriär? 

Vad är din befattning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Medarbetarsamtal 

 Hur ser din relation ut till din chef? 

 Vad är din spontana tanke när du hör ordet medarbetarsamtal? 

 Skulle du kunna beskriva hur ditt senaste medarbetarsamtal gick till? 

 Vart hålls medarbetarsamtalet? 

Ser du några för-eller nackdelar med att det hålls där? 

 Förbereder du dig inför ett medarbetarsamtal och iså fall hur? 

 Har du någon tanke om vad ett medarbetarsamtal ska innehålla? 

 Vad talar ni om under medarbetarsamtal? 

Förväntningar 

 Om du skulle jämföra ett medarbetarsamtal med ett vanligt samtal – hur ser du då på 

likheter och skillnader? 

 Har du några förväntningar inför medarbetarsamtalet? 

 Tror du att din chef har några förväntningar? 

 Tycker du att medarbetarsamtal fyller något syfte? 

 Kan du ge exempel på något konkret som samtalet resulterat i? 

Upplevelser 

 Kan du beskriva din känsla inför ett medarbetarsamtal? 

 Kan du beskriva din känsla under ett medarbetarsamtal? 

  Kan du beskriva din känsla efter ett medarbetarsamtal? 

 Finns det någonting positivt med ett medarbetarsamtal, isåfall vad? 

 Finns det någonting du upplever mindre bra med medarbetarsamtal? 

 Känner du att du kan vara öppen och ärlig under ett medarbetarsamtal? 

 För vem upplever du att medarbetarsamtalet hålls för? 

 Känner du att dina medarbetarsamtal återkopplas och följs upp i efterhand? 

Om ja, kan du ge ett exempel på en konkret handling samtalet resulterat i? 

 Har du någon inblick i hur den övergripande inställningen kring medarbetarsamtal ser 

ut på avdelningen? 

 I början av intervjun frågade jag/vi dig vilka förväntningar du har inför ett medarbetar-

samtal, upplever du att dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten? 

 Känner du att medarbetarsamtal är ett bra verktyg eller anser du att det finns bättre al-

ternativ eller tillvägagångssätt? 
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Intervjuguide chef 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Hur länge har du arbetat på arbetsplatsen? 

Kan du på ett ungefär ange hur många medarbetarsamtal du deltagit i under din karriär? 

Vad är din befattning? 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Medarbetarsamtal 

 Hur ser din relation ut till dina medarbetare? 

 Vad är din spontana tanke när du hör ordet medarbetarsamtal? 

 Skulle du kunna beskriva hur ditt senaste medarbetarsamtal gick till? 

 Vart hålls medarbetarsamtalet? 

Ser du några för- eller nackdelar med att det hålls där? 

 Har du gått någon utbildning i hur man håller medarbetarsamtal? 

Om ja, vad tycker du att du lärde dig? 

 Hur förbereder du dig inför ett medarbetarsamtal? 

 Vad talar ni om under medarbetarsamtal? 

 Hur lång tid brukar ett medarbetarsamtal ta? 

 Vad tycker du att ett medarbetarsamtal bör innehålla? 

Förväntningar 

 Om du skulle jämföra ett medarbetarsamtal med ett vanligt samtal – hur ser du då på 

likheter och skillnader? 

 Vilka är dina förväntningar inför ett medarbetarsamtal? 

 Vilka förväntningar tror du att medarbetaren har? 

 Tror du att du överför och förmedlar några förväntningar till dina medarbetare? 

 Vad är syftet med att ni arbetar med medarbetarsamtal? 

 Kan du ge exempel på en konkret handling som samtalet resulterat i? 

Upplevelser  

 Kan du beskriva din känsla inför, under och efter medarbetarsamtalet? 

 Vad upplever du är positivt med medarbetarsamtalet? 

 Finns det något du upplever mindre bra? 

 Känner du att du kan vara öppen och ärlig under ett medarbetarsamtal? 

 Upplever du att det finns normer och förväntningar som påverkar samtalsklimatet un-

der samtalet? 

 För vems skull anser du att medarbetarsamtalet hålls? 

 Följer ni upp medarbetarsamtalen? 

 I början av intervjun frågade jag/vi dig vilka förväntningar du har inför ett medarbetar-

samtal, upplever du att dessa förväntningar stämmer överens med verkligheten? 

 Känner du i allmänhet att medarbetarsamtal är ett bra verktyg? Finns det andra alterna-

tiv? 

 Om du hade haft ett eget företag, hur skulle du då arbetat med medarbetarsamtalen. 

Hade du gjort några ändringar, om ja, vilka? 
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7.2 Informations PM 

Information angående deltagande av C- uppsats vid Karlstad Universitet 

Syftet med denna studie är att undersöka chefers och medarbetares förväntningar på medarbe-

tarsamtal. Vi är intresserade av att se om de förväntningar anställda har på medarbetarsamtal 

stämmer överens med det verkliga utfallet. 

Deltagandet i studien är frivilligt och det är okej att när som helst under studiens gång ångra 

och avsluta sitt deltagande.  

Studien är en C-uppsats och kommer därför att publiceras. Deltagare kan efter genomförd 

studie ta del av resultatet och uppsatsen om så önskas.  

Vi kommer i resultatdelen av studien arbeta i så stor utsträckning som möjligt att avidentifiera 

de som ingår i undersökningen. Detta för att skydda deras integritet och i syfte att hålla inter-

vjupersonerna anonyma om så önskas.  

Intervjun kommer att spelas in med röstinspelning. Detta är enbart i syfte att efter genomförd 

intervju kunna transkribera intervjumaterialet. Efter transkribering kommer ljudfilerna att 

raderas.  

Det är enbart studiens två forskare som kommer att ta del av det insamlade intervjumaterialet 

och ljudfilerna. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut till någon obehörig. 

Vid frågor kontakta; 

Sandra Björlin, (här angavs mobilnummer) 

Malin Strengberg, (här angavs mobilnummer) 

 


