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Engelsk titel: Performance review1 - The answer to all of the world’s 
problems?  
 
Författare: Rebecca Thörnqvist och Sofia Askengren 
 
Färdigställd (år): 2007 
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Abstract: The purpose of this paper has been to create a debate about the 
important subject of performance reviews, which is a rather popular 
phenomenon. We also wanted this paper to give rise to and inspire to 
reflection upon this matter. We have used a narrative method in our effort to 
try to reach our goals. Partly because of our choice of method, our paper 
does not have the traditional scientific structure as expected from a paper of 
this kind. We found a structure that served our purpose better and for that 
reason, we have chosen not to reveal too much here in the abstract. We 
believe that in order to gain as much as possible from the experience of 
reading this paper you should be open-minded and read it in a naïve way. 
Therefore, with these words, we want to invite you to read our paper, and we 
hope that you will begin to reflect upon this important subject. 

 
Keywords: performance review, co-worker conversation, ideal image, 
polarization, narrative method, plot 
 
Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att skapa en debatt 
kring det viktiga ämnet medarbetarsamtal, vilket är ett ganska populärt 
fenomen idag. Vi ville också att denna uppsats skulle ge upphov och 
inspirera till reflektion kring detta ämne. Vi har använt oss av en narrativ 
metod för att försöka fylla vårt syfte. Delvis på grund av vårt val av metod 
har vår uppsats inte den traditionella vetenskapliga struktur som man kanske 
förväntar sig av en uppsats av denna typ. Vi har istället använt oss av en 
struktur som fyller vårt syfte bättre och av den anledningen väljer vi att inte 
avslöja för mycket i denna sammanfattning. För att läsaren ska få ut så 
mycket som möjligt av vår uppsats tror vi att det är viktigt att denne är 
fördomsfri och läser uppsatsen på ett naivt vis. Därför vill vi, med dessa ord, 
                                                 
1 The title of our paper unfortunately lost a part of its original meaning when 
translated from Swedish to English. The closest term in English is “performance 
review”, but if we were to do a straight translation the term is closer to “co-worker 
conversation” but that does not do the term justice either.  
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inbjuda läsaren till vår uppsats. Vi hoppas på att det kan hjälpa läsaren att 
börja reflektera kring detta viktiga ämne.  
 
Nyckelord: medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, idealiserad bild, 
polarisering, narrativ metod, plot 
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2. Berättelse 
 
”Hur är det nu Fredrik? Börjar du bli lite varm i kläderna än? Du har ju varit 
här ett par veckor nu”, sa personalchefen Yvonne och log uppmuntrande mot 
sin nyblivna assistent. De satt i fikarummet och drack kaffe med de andra 
från HR-avdelningen. ”Jodå, jag trivs bra här, men det känns fortfarande att 
jag är ny. Det är mycket jag inte riktigt har koll på än”, svarade han.  
 
Fredrik hade av en ren slump fått sitt första riktiga jobb som 
personalassistent på Olssons AB. Han hade inte gått något personalprogram 
som de andra på avdelningen, så han hade inte samma insyn i personalfrågor 
och personalpolitik som de övriga, utan han hade istället tagit examen som 
dataekonom. Han blev främst rekryterad då företaget hade behov av någon 
med inblick både i organisationsfrågor och i IT-system. 
 
Samtalet under fikan fortsatte. ”Ja, nu är det ju dags för cheferna att börja 
hålla sina medarbetarsamtal i år igen”, sa Yvonne och tittade på sina 
kollegor. ”Men det har jag ju helt glömt bort. Fredrik, det bör ju du bli insatt 
i, hur det hela fungerar här hos oss. Du jobbar ju faktiskt också här på HR-
avdelningen. Det är ju självklart att du ska känna till våra medarbetarsamtal. 
Det är ju på sätt och vis nästan extra viktigt för dig som inte gått 
personalprogrammet. Jag kan tänka mig att ni inte har pratat så mycket om 
medarbetarsamtal under din utbildning. Vi skulle kunna ha ett möte och 
briefa dig kort om det, så ska du få ut det material som vi har på papper 
också så du kan ta del av det. Det är ju trots allt en väldigt viktig del av vårt 
personalprogram. Personalen är ju faktiskt vår viktigaste resurs.” 
 
Under mötet berättade Yvonne för Fredrik om hur ett medarbetarsamtal går 
till, samt alla positiva effekter ett sådant för med sig. Fredrik förstod att detta 
är något oerhört centralt och viktigt på företaget. ”Jag vet inte hur mycket du 
känner till, men medarbetarsamtalet är ju ett tillfälle för personalen att lätta 
på hjärtat och berätta hur de mår och känner inför saker och ting på 
arbetsplatsen. Det är helt enkelt ett samtal där en medarbetares närmaste chef 
sätter sig ner och går igenom med medarbetaren allt denne kan tänkas vilja 
prata om. Vi har ett särskilt häfte med ett antal punkter som man bör gå 
igenom under samtalet. Det innefattar sådant som hur medarbetaren trivs på 
arbetsplatsen, vad denne tycker om sin chef, sina arbetsuppgifter med mera. 
Den är väldigt bra hjälp för chefen för att föra samtalet framåt. 
Medarbetarsamtalet är viktigt för välmåendet hos personalen här på Olssons. 
Sedan alla chefer började hålla medarbetarsamtal för tre år sedan fungerar 
verksamheten väldigt mycket bättre. Alla i personalen får chansen att säga 
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sitt till någon som lyssnar, tar till sig det som sägs och bryr sig. Detta är alla 
på företaget väldigt nöjda med”, fortsatte Yvonne. 
 
Dagen därpå hade Fredrik som vanligt med sig sin matlåda som han värmde 
i mikron i lunchrummet. Det var ingen annan från hans avdelning som hade 
med sig mat den här dagen, så han satt och samtalade med några från en 
annan avdelning: 
 
 ”Fyfan, imorgon är det dags att slösa massa onödig tid på det där jäkla 
samtalet igen. Som om inte jag har nog att göra som det är redan”, sa Johan. 
”Va?” sa Fredrik. ”Du är rolig du. Det är väl härligt att någon bryr sig om 
dig, hur du mår och hur det går.” ”Hehe, det tror du väl ändå inte på själv”, 
skrattade Johan som svar. ”Skönt att jag slipper sån skit”, sa Sandra, en tjej 
som också satt med vid bordet. ”Min chef tycker precis som jag att det bara 
är slöseri med tid, så vi har valt att strunta i samtalet.” ”Va, men så kan ni ju 
inte göra. Yvonne sa ju till mig att alla på företaget har medarbetarsamtal 
med sin närmaste chef.” ”Nää, det är åtminstone en tredjedel som struntar i 
det”, sa Sandra. 
 
Efter lunchen gick Fredrik förvirrat tillbaka till sitt skrivbord och tänkte att 
vissa kan ju få vad som helst att verka negativt. Men konstigt att 
personalchefen sa att alla har samtal med sina chefer årligen. 
 
På vägen hem från jobbet stannade Fredrik på biblioteket för att titta lite i 
böcker. Egentligen hade han kanske viktigare saker att göra, men han hade 
lite svårt att släppa det här med samtalen. Han lånade ett par böcker och 
begav sig hemåt.  
 
När Fredrik kom hem satte han sig ner i soffan och började läsa i böckerna 
han lånat. ”Medarbetarsamtal är viktiga då de leder till ökad arbetsglädje, 
motivation och högre effektivitet”, läste han i början av en av böckerna. Det 
låter ju bra, det vill väl alla uppnå tänkte Fredrik. Ett par av de andra 
böckerna verkade vara som handböcker med färdiga checklistor för allt 
möjligt som man kan behöva inför och under ett medarbetarsamtal för att det 
ska bli så lyckat som möjligt. Givetvis så stod det också hur nödvändigt det 
är att hålla medarbetarsamtal samt alla positiva effekter man kan få. 
 
Men om inte medarbetarna eller cheferna vill ha sådana samtal, vad beror det 
på och vad gör man då? Den frågan hade Fredrik fortfarande inte fått 
besvarad. Han tog upp en annan bok och fortsatte läsa. Oj, här står det 
faktiskt att åsikterna om medarbetarsamtal är många och att de har blivit 
både rosade och risade, älskade och hatade. Intressant tänkte Fredrik, och 
hoppades att det skulle stå mer om det i boken. Men allt eftersom han läste 
märkte han att det var något som författaren raskt övergav för att istället 
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ägna sig åt att komma med tips på hur man bör göra och vanliga fällor som 
man bör undvika.  
 
När han hade läst tills han hade svårt att hålla ögonen öppna kunde han 
konstatera att när medarbetarsamtalen inte fungerar som de ska eller om 
chefer inte håller samtal så beror det på ett antal olika orsaker. Han gick 
igenom dem för sig själv: ”En företagskultur som inte uppmuntrar öppenhet 
och kommunikation, chefer och medarbetare som inte förstår hur bra det är 
egentligen, dåliga chefer och oengagerad personal, tidsbrist eller personer 
som inte orkar.” Han somnade. 
 
När Fredriks sambo, Annika, kom hem låg Fredrik i soffan med en av 
böckerna uppslagen på bröstet. Hon väckte honom och frågade vad det var 
han läste. Fredrik berättade för sin sambo om samtalet han haft med Johan 
och Sandra vid lunchbordet samma dag. Han var fortfarande förundrad över 
hur negativa vissa människor kan vara, men till hans förvåning så höll hans 
sambo inte med honom. Istället tyckte också hon att medarbetarsamtal är 
pest och pina. ”De har ingen funktion alls, utöver att det låter bra utåt att 
man bryr sig om sin personal. Men det är ingen som bryr sig om mig. De 
enstaka sakerna jag tagit upp på mina möten, har glömts av i samma stund 
som mötet avslutats.”  
 
”Va?” Fredrik var nu ännu mer förvirrad. Annika höll med hans negativa 
arbetskamrater. Kunde det vara så att det låg en viss sanning i det de sa? 
Fredrik visste att Annika annars var arbetsglad och mycket ambitiös. Han 
hade även träffat hennes chef på ett antal tillställningar. Visst var han skärpt! 
Det där med att negativa känslor inför samtalen bara berodde på dåligt 
chefskap eller oengagerade medarbetare kunde inte stämma. Inte när det 
gällde Annikas fall i alla fall. Det visste Fredrik.  
  
Nu kunde han inte riktigt sluta fundera på det. Hur kom det sig att de tyckte 
så illa om medarbetarsamtalen medan personalchefen inte sade något om det 
utan bara talade om hur bra det är. Om det nu skulle finnas problem varför 
verkar inte personalchefen känna till det och varför försöker man inte göra 
något åt det? 
 
Dagen därpå frågade Fredrik Yvonne om hon hört att det finns ett missnöje, 
vad gäller medarbetarsamtal, hos vissa. ”Ja, några fattar inte hur man ska 
hålla ett utvecklingssamtal. Det beror på dåliga chefer och oengagerad 
personal. Det är helt och hållet deras eget fel. Vi gör det vi kan här på HR-
avdelningen för att få dem att förstå, men du vet hur det är med vissa 
människor. Vill man att något ska hända måste man faktiskt vara engagerad 
och ta tag i det själv också, man kan inte bara sitta på sitt rum och vänta på 
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att någon ska ta initiativ och hjälpa en. Samtalet är faktiskt till för 
medarbetarens skull, vilket vissa inte verkar förstå.” 
 
”Vad konstigt”, tänkte Fredrik. ”Hur kan de chefer som han har hört inte 
håller samtal, vara dåliga chefer? De verkade ju vara omtyckta personer och 
Annika var ju absolut inte en oengagerad medarbetare.” 
 
”Medarbetarna förstår inte heller att det är viktigt och att de ska vara glada 
att cheferna bryr sig om sin personal”, fortsatte Yvonne. ”Men jag har hört 
personer som hävdar att det inte känns som cheferna bryr sig när de bara har 
ett medarbetarsamtal om året på grund av de måste”, svarade Fredrik. 
”Måste de bry sig då?” sa personalchefen nu med en argare ton. ”Hela två 
tredjedelar av personalen medverkar vid ett samtal årligen. Att såpass många 
har samtal är mycket bra. Det visar att samtalen är viktiga för 
medarbetarna.” Yvonne kom på sig själv. Fredrik var ju faktiskt bara ny och 
okunnig. Hon mjuknade i rösten, log åt honom och sa: ”Var inte orolig, du 
lär dig snart. Du har ju ingen kunskap alls om sådant här. Jag glömde att du 
inte gått personalprogrammet.”  
 
Fredrik kände att han, eftersom han trots allt var ny på arbetsplatsen, borde 
släppa ämnet nu. Fast det kändes verkligen konstigt att bara låta saken bero. 
Två tredjedelar medverkade i medarbetarsamtalen, var det verkligen en bra 
siffra? Fredrik kände frustrationen växa. Varför ville de inte lyssna på 
honom? Det var ju inte så att han kritiserade deras arbetssätt utan han ville 
bara diskutera. Men efter det senaste samtalet med personalchefen hade han 
ingen lust att försöka ifrågasätta mer. Det skulle nog bli lugnast om han bara 
accepterade att det med medarbetarsamtal är något som man gör varje år. Så 
fick det bli. 
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3. Diskussion 
 
Är medarbetarsamtalet fantastiskt eller skit? Varför är det så svårt att hålla 
ett nyanserat samtal om denna företeelse? Vi går inte in för att ta ställning i 
den frågan utan vill istället föra en diskussion. Vår förhoppning är att skapa 
någon form av reflektion hos dig som läsare, kring den polarisering som vi 
kunnat se i vår berättelse om Fredrik.   
 
Vi lever inte i en värld som är svart eller vit, där allt är bra eller dåligt, rätt 
eller fel. Det går inte att dela upp världen i ytterligheter som gott och ont 
trots att det är enklast så. Förvirrande nog så ryms dessa båda dimensioner i 
det mesta här i världen, så det är inte så enkelt som vi vill att det ska vara. 
Det finns inte heller alltid ett rätt eller fel svar på en fråga så som man fått 
lära sig som liten. Även när man gick på gymnasiet var det självklart att det 
fanns rätta och felaktiga lösningar på problem, oavsett om det gällde att 
räkna på oxidationstal i kemin eller att besvara en fråga på ett prov i 
samhällskunskapen. Det är inte så konstigt att det är enklare att uppfatta hela 
världen på det sättet. När vi sedan tog steget vidare till Högskolan och 
började studera organisation fick vi istället höra att det inte finns några 
lösningar, facit eller rätta svar i den bemärkelsen. Det var väl inte direkt så 
att vår värld raserades men det tog ett tag för det att sjunka in. När man ställs 
inför den vetskapen så blir världen dock genast mycket besvärligare att leva i 
och det kräver mer av en själv som person. Vi tror att denna process som vi 
gick igenom är viktig, men att det är långt ifrån alla som faktiskt reflekterar 
över det.  
 
Den idealiserade bilden som finns kring medarbetarsamtal som vi försökt 
visa i vår berättelse hänger på sätt och vis ihop med denna process. För att 
kunna ta sig ur en idealiserad föreställning behöver man kanske kunna 
reflektera kring dessa resonemang om färdiga lösningar, om det finns ett rätt 
och fel. Att helt enkelt att kunna reflektera kring dessa ytterligheter som 
kanske bara är en mänsklig tankekonstruktion som hindrar oss från att få ett 
mer rimligt förhållningssätt. 
 
Är det så att många fenomen och så kallade managementrecept lovar mer än 
vad de kan hålla? Finns det en uppfattning om att bara för att man inför 
medarbetarsamtal så kommer personalen att bli lycklig, eller bara för att man 
inför ett nytt ledningssystem så tror man att allt i organisationen kommer att 
fungera bättre? Om det ligger någon sanning i detta så känns det som om 
rimligheten försvinner. De olika recepten lovar så mycket att det är lätt att 
känna att det är lösningen på ens problem när man läser om dem. Men finns 
det verkligen några sådana snabba lösningar? När man tar del av den 
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idealiserade bilden som finns så blir man lätt överväldigad och får höga 
förhoppningar. Vad blir konsekvenserna av det? 
 
I vår berättelse är det personalchefen och övriga medarbetare på HR-
avdelningen som får representera, vad vi kallar, den idealiserade bilden. 
Enligt personalchefen är fenomenet medarbetarsamtal något felfritt och 
fantastiskt. Hon gör allt för att in i det sista försvara sin ställning i den 
frågan. När fenomenet ifrågasätts skyller hon det på att de som ifrågasätter 
samtalet är de som ligger bakom problemet. Detta är egentligen inte så 
märkligt. Tänk dig själv om du lärt dig från början i skolan hur bra något är 
och att ditt jobb går ut på att lära andra hur bra det är. I böcker mals det 
också på om hur mycket bättre allt blir med medarbetarsamtalen. Du tror 
verkligen på det.  
 
Fokuserar man på en liten bit av något tillräckligt mycket, så blir det tillslut 
”det viktigaste” och man glömmer bort allt det andra som kanske också är 
viktigt. Man ser bara medarbetarsamtalet och inte annat runt omkring som 
också krävs för att uppnå allt det där man vill. Då är det inte konstigt att man 
reagerar genom att bortförklara eller skylla på annat när ”det viktigaste” 
ifrågasätts och kritiseras. Det är också en mänsklig reaktion att bli 
förbannad, vem skulle inte bli det om det man jobbar med och verkligen tror 
på visar sig inte vara så fantastiskt som man trott? Det är dessutom ett 
mänskligt drag att vilja undvika pinsamma situationer och att erkänna att 
man har fel. Den drivkraften tror vi är ganska stark. Har man en gång 
bestämt sig för att något är bra så är det så.    
 
Den andra ytterligheten, att allt är skit, står Johan, Sandra och Annika för. 
De ser inte överhuvudtaget något positivt i samtalet. Inte heller detta är 
speciellt konstigt. När man skulle börja med medarbetarsamtal på företaget 
har de förmodligen utsatts för bilden av hur fantastiskt det hela skulle bli. 
Förväntningar har byggts upp och när samtalet inte kunnat leva upp till dem 
har förtroendet raserats och en riktigt negativ bild av samtalet skapats. 
Denna negativa inställning till fenomenet blir starkare ju starkare 
idealiseringen är. Det fungerar som någon form av försvarsmekanism. Den 
idealiserade sidan försvarar sin ståndpunkt mer ju mer motstånd den möter 
genom ytterligare idealisering och försköning, medan den negativa uttrycker 
sin besvikelse tydligare ju mer idealiserat fenomenet blir och blir alltså mer 
negativ till samtalet. Klyftan blir på så sätt djupare och det blir svårt för de 
båda ytterligheterna att föra en dialog, att kunna mötas och komma fram till 
att kanske varken den ena eller andra bilden egentligen speglar verkligheten. 
 
Under berättelsens gång ställs Fredrik inför dessa starka 
meningsskiljaktigheter. Han blir presenterad för personalchefens 
idealisering, vilken han från början accepterar då han ju inte vet bättre. 
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Sedan stöter han på den negativa bilden hos medarbetarna i lunchrummet. 
Då han fortfarande inte medverkat under några samtal och inte heller känner 
Johan och Sandra sedan tidigare köper han inte deras resonemang. Han är 
fortfarande kvar i idealiseringen, vilken dessutom stärks genom de 
”handböcker” han läser. Vändpunkten kommer då han pratar med sin sambo 
som också hon har bilden att samtalet är skit. Detta gör att Fredrik går från 
att tycka fenomenet är fantastiskt till att åtminstone ifrågasätta det och inse 
att allt inte är helt fantastiskt. Det är nästan så att man kan säga att han 
istället antar det andra perspektivet – att allt är skit med medarbetarsamtalen.  
 
Precis som Fredrik tycker vi att det är svårt. Det är svårt att ha något slags 
rimligt förhållningssätt till samtalet. Det väldigt lätt att falla för den 
idealiserade bilden eller dess motsats. Antingen är det fantastiskt eller så är 
det skit. Vi har många gånger under vår resa med denna uppsats kommit på 
oss själva med att fastna i någon av dem. Vi har fått anstränga oss för att 
undvika det. Men vi har också märkt efterhand som tiden gått och vi kommit 
längre i vår uppsats, att vi blivit bättre och bättre på att stå emot och varken 
ta ställning till att medarbetarsamtalen är fantastiska eller skit. Vi har vuxit 
mycket även om vi ibland är på väg att falla tillbaka ner i någon av groparna 
igen. Den resan Fredrik gör i berättelsen påminner om vår process att skriva 
dessa texter, och hur både vi och han försöker skaffa oss en egen bild av det 
vi hör och läser om medarbetarsamtal. Vi har märkt att det är mycket enklare 
att köpa någon av ytterligheterna, för då slipper man tänka. Man kan avfärda 
det på något sätt och lägga det bakom sig.   
 
Berättelsen slutar med att Fredrik ger sig och accepterar situationen, efter det 
att Yvonne först höjt rösten åt och sedan dumförklarat honom. Slutet på 
berättelsen blir därför förmodligen inte som du som läsare hade önskat. 
Varför hamnar man ofta i det dåliga slutet när det gäller 
medarbetarsamtalen? Det är ett val mellan att anta den ideala bilden och tro 
på den eller att acceptera det dåliga slutet. För precis som vi såg i berättelsen 
så finns det nog de som försöker välja någon slags mellanväg, eller ta upp 
problemet till diskussion, som i slutändan ändå väljer att släppa det eftersom 
det inte leder någonstans. Dessutom riskerar man både att bli dumförklarad 
och ogillad. På så sätt får det hela ett dåligt slut. Antingen väljer man som 
HR-avdelningen att idealisera samtalet och skjuta bort allt som inte stödjer 
den idén eller så antar man de negativa medarbetarnas perspektiv och väljer 
att tycka att allt är skit. Att försöka diskutera med personalchefen i vår 
berättelse visar sig vara helt meningslöst, så istället väljer Fredrik att 
acceptera det dåliga slutet.  
 
Är det då såhär vi vill att det ska vara? Tänker vi efter så inser vi att detta 
problem inte bara finns när det gäller medarbetarsamtalet, utan det finns 
förmodligen en allmän problematik kring förändringar och nya idéer i 
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organisationer idag. Vad ska man göra för att undvika att valet står mellan 
den orealistiska idealiserade bilden och det dåliga slutet? Hur ska vi kunna 
komma vidare? 
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4. Avslutning 
 
Om det ständigt handlar om att välja mellan den idealiserade bilden och det 
dåliga slutet, om detta som vi visat är ett mönster som upprepas, skapar det 
en organisation som stagnerar och som får svårt att förändra sig och lyfta 
fram nya idéer vad gäller sådant som man länge tagit för givet. Därför tror vi 
att det här är en väldigt viktig fråga som vi nu hoppas ska komma till ytan.  
 
Som vi nämnde i vår diskussion så kanske man fokuserat så mycket på själva 
samtalet att man har glömt bort annat som är viktigt runt omkring, för att allt 
ska bli så där bra som personalchefen vill och tror. Man måste komma ihåg 
att medarbetarsamtalet som sådant i sig självt inte kan lösa alla problem, 
utan det krävs förmodligen att man tänker på annat runt omkring.  
 
Vi tror att det är viktigt att man reder ut vilka förväntningar man har på 
samtalet. Vet verkligen chefen vilka förväntningar medarbetaren har och 
tvärtom. Om man sätter sig ner tillsammans och pratar igenom det ordentligt 
så ökar det sannolikheten för att man ska få en mer realistisk föreställning.  
Det handlar inte om att chefen ska se till att alla medarbetare får exakt 
samma förväntningar eller exakt samma syn på vad samtalet innebär, utan vi 
tror att det är bättre att anpassa samtalet till individens önskemål och behov. 
Vi människor är olika och fungerar på olika sätt. Individualism och ökad 
självständighet tror vi håller på att öka och är något som uppmuntras. Det är 
mer accepterat att vara som man är och stå för sig själv som individ. Det kan 
leda till att behovet av medarbetarsamtal ökar, men genast när man hör det i 
samma sammanhang som ordet individualism så bör man rynka lite på 
näsan. Om man uppmuntrar personer att vara sig själva och ta vara på det 
som är unikt med en själv så inser man att det är motsägelsefullt att se 
personalvård som en färdigförpackad lösning som passar alla. Om 
lunchrestaurangen bara serverar en dagens rätt så är risken stor att just den 
maträtten inte faller alla i smaken. Tyvärr kanske fördelarna med dagens rätt 
väger tyngst för det är trots allt snabbt, billigt och enkelt. 
  
När man väljer att se medarbetarsamtalen som en generell policy och när 
man försöker rationalisera samtal med hjälp av checklistor och andra 
hjälpmedel så försvinner lätt trevligheten. Även om själva tanken med en 
checklista kan vara god så är det inte säkert den verkligen används som det 
är tänkt. En chef med ont om tid och som inte tycker om att hålla 
medarbetarsamtal kanske finner en tillflykt i att bara gå igenom listan till 
punkt och pricka. Då blir det inte heller något trevligt samtal. Man kan 
jämföra med en novis i köket som försöker följa receptet till minsta detalj. 
Sannolikheten är då att resultatet blir en lite tråkig men acceptabel maträtt . 



 14

En kock däremot läser igenom receptet, tolkar tanken bakom receptet men 
lägger sedan undan det och går på känsla. Antagligen så blir den maträtten 
mycket godare och kanske till och med trevligare, om man nu kan säga så 
om mat.  
 
Om man backar lite och läser det senaste stycket igen, är det då något som 
slår er läsare? När vi tittade på det lite noggrannare så insåg vi att vi faktiskt 
säger emot oss själva. Den idealiserade bilden av medarbetarsamtalet och 
dess checklistor som vi har kritiserat försöker vi plötsligt vara snälla mot 
istället. Omedvetet börjar vi låta som personalchefen i vår berättelse genom 
att skylla på chefer som inte vill, har ont om tid och som inte begriper sig på 
hur checklistan ska användas. Om inte annat så visar vårt lilla misstag här 
hur lätt det är att falla ner i någon av groparna, oavsett om det är för att man 
vill vara snäll eller om det är för att man verkligen tror på det. 
 
När företeelser blir till rationella och generella policys så blir det mer 
allvarligt och tråkigt och känns troligen bara som något man måste göra. Det 
hade varit mycket bättre om det vore något man vill göra. Vad skulle hända 
om man tog bort tvånget på att hålla medarbetarsamtal? Trots att man skulle 
hålla samtal med sina anställda så fanns det en hel del chefer som struntade i 
det på de arbetsplatser som vi besökte. Man bör kanske fundera på om tvång 
verkligen är rätt och istället föra in mer valfrihet och försöka göra det mer 
attraktivt istället. Man skulle kunna välja att se medarbetarsamtalen mer som 
ett sätt att närma sig personalen. Ett sätt är att låta chefen och medarbetarna 
själva komma överrens om vad som passar dem bäst. Uppmuntra dem att 
sätta sig ner tillsammans och reda ut: ”Aha, och hur tycker du att vi ska 
göra? Hur vill du att vi ska snacka med varandra”.  Man kan se på det som 
att gå ifrån att tvinga alla att äta dagens rätt till att istället erbjuda en buffé 
eller ett smörgåsbord där det säkerligen finns något som passar alla.  
 
Istället för att måla upp den fantastiska bilden av medarbetarsamtalet, som 
att det ska göra allt så mycket bättre, så kan man nöja sig med att hoppas på 
att samtalet blir ett bra samtal, inte fantastiskt, men ett bra samtal. För det är 
ju klart att även om inte medarbetarsamtalen lyckas lösa alla problem inom 
personalområdet, så betyder inte det att det inte gör någon nytta alls.  
 
En viktig egenskap eller färdighet är att kritiskt kunna ifrågasätta sig själv, 
reflektera och tänka bortom det självklara. Klarar man av det så blir det 
kanske lättare att få ett rimligt förhållningssätt och det kanske går att ta sig 
bort från de dåliga sluten. Hur man gör det är en helt annan fråga. Det är 
inget man kan lära någon som inte vill, man kan inte tvinga någon till det 
och det är långt ifrån säkert att folk vill. Det går inte att komma ifrån att det 
är jobbigt att reflektera och det är jobbigt att ifrågasätta sina egna 
ställningstaganden, synpunkter och handlingar. Troligtvis så går det att 
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uppmuntra personer till det, men man måste vilja själv för att det ska ge 
något resultat.  
 
Den problematik vi belyst är inte lätt att lösa. Man kan ha många idéer på 
hur det skulle kunna bli bättre, men frågan är hur lätt det är att verkställa 
dem. Vi är inte ute efter att ta fram en universal lösning på problemet. Men 
vi hoppas att vi lyckats närma oss något som skulle kunna hjälpa till på 
traven i att skapa en bättre bild av medarbetarsamtalet. Framförallt så hoppas 
vi att vi fått upp diskussionen på tapeten, så att du efter att du läst vår 
uppsats diskuterar vidare med dig själv och andra runt problematiken med 
hur bilden av medarbetarsamtalet ser ut. Vi vill inte längre att dessa två 
motpoler ska representera samtalet.  
 
Sist men inte minst hoppas vi att du efter det att du har läst vår uppsats, 
precis som vi, också har växt något, slitigt dig loss från de två ytterligheterna 
och att risken är mindre att du faller tillbaka igen.  
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5. Inte som alla andra 
 
Som de flesta, så har säkert inte heller du som läsare undgått det uppenbara; 
denna uppsats är ovanligt kort. Det är inte heller endast längden på uppsatsen 
som gör att den faller utanför ramarna för de traditionella normerna. Vår 
diskussion saknar uppbackningen av teoretiska resonemang i form av 
källhänvisningar, vilket även det är ytterst ovanligt. Dessutom har vi ingen 
sammanfattning och vi har valt att lägga metodkapitlet ovanligt långt bak.  
 
Vad händer då när man får en uppsats som denna i sin hand? Är det rätt att 
avfärda den bara för att den går emot de traditionella normerna, eller bör 
man ge den en chans ändå? Vad är det egentligen som är viktigt med en 
uppsats? Vi själva anser att den text vi har skapat har något att tillföra och att 
den fyller sitt syfte utan att falla tillbaka på det som är allmänt accepterat. 
Texten vi har skapat kan stå för sig själv och har faktiskt något att förmedla. 
Att välja att inte ge en annorlunda text en chans tycker vi är fel och innebär 
att man oundvikligen hamnar i ett dåligt slut. Antingen så tvingas vi göra om 
vår text till något som är mer allmänt accepterat och då förlorar något på 
vägen, eller så får texten aldrig se dagsljus för att man inte vågar ge den en 
chans.  
 
Under vår process med att skriva denna text har vi på mer än ett sätt känt 
igen oss i berättelsen om Fredrik och kunnat identifiera oss med honom. Vi 
har fått mycket kritik och det finns de som hänger upp sig på längden av vår 
uppsats så till den milda grad att de inte ens varit intresserade av innehållet. 
Vissa verkar tro att den är ett skämt eller att vi helt enkelt har glömt bort, 
enligt dem, viktiga saker som utgör en uppsats. När vi skrev vår uppsats 
valde vi att fokusera på vårt syfte; att skapa en läsvärd text som uppmuntrar 
till reflektion inom vårt ämnesområde. Det har varit det viktigaste för oss 
och vi tycker till och med att det som är annorlunda med vår uppsats faktiskt 
gör den till en intressantare text. Vissa stunder kändes det dock hopplöst och 
vi funderade på om det inte hade varit enklare att bara följa det traditionella 
upplägget eftersom vi då hade kunnat undvika en hel del kritik. Nu i 
efterhand känner vi ändå att vi valde rätt som stod på oss. Man ska inte alltid 
ta den enkla vägen, för skulle alla göra det så kommer man inte vidare. Vi 
ville inte vara som Fredrik utan vi valde bort det dåliga slutet och har försökt 
att skapa något eget, något som vi tror på. 
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6. Metod 
 
Vi har under en längre period tyckt att frågor som rör personalen och 
kontakten mellan personal och chef är intressanta. För att göra detta 
område lite snävare valde vi att fokusera på fenomenet medarbetarsamtal i 
vår uppsats. 
 
Anledningen till att vi fick upp ögonen för detta område är ett företag som vi 
har haft kontakt med under vår studietid och hur det här med 
medarbetarsamtal har fungerat hos dem. Där har man under lång tid använt 
sig av vanliga medarbetarsamtal en eller två gånger per år med ett 
mottagande hos personalen som har varit lagom varmt. Då VD:n inte riktigt 
varit nöjd med hur de har fungerat har han försökt föra in mer självreflektion 
som bas för samtalen. Detta har dock inte gått hem, utan mötts av tvärstopp 
hos personalen. Alldeles nyligen har en ny VD tillsats som återigen planerar 
att ta upp frågan, vilket väckte vårt intresse. Varför fanns det inget intresse 
alls hos personalen att försöka utveckla samtalen, men mycket intresse för 
frågan hos ledningen? Hur kommer det att gå denna gång när frågan ska 
komma upp igen? Kommer det återigen att bli tvärstopp och i så fall varför? 
Hur kommer det sig att synen på dessa medarbetarsamtal verkar skilja sig så 
mycket mellan personal och ledning. Eller framförallt mellan personalchefer 
och medarbetare, då de flesta större företag har en personalchef som arbetar 
med personalfrågorna. 
 
Vår uppfattning var redan innan vi börjat skriva att den här typen av reaktion 
från personalen på företaget inte var unik. Därför fann vi det intressant att 
titta närmare på detta område. Vi undersökte vad för typ av texter det fanns 
inom området och fann att det var ont om texter som uppmanade till 
reflektion kring själva fenomenet, det verkade som om det var en självklar 
del i personalpolitiken. Vi fann inte heller texter som i klarspråk tog upp att 
eller varför det finns medarbetare som inte verkar gilla dessa samtal eller 
som tycker att de är meningslösa. Böcker som ska fungera som handböcker 
för chefer och lära dem att hålla ett bra samtal finns det dock en hel del av. 
Vid en sökning på ordet på Internet får man cirka 104 000 träffar. Det mesta 
som vi har tittat på verkar ändå handla om hur man håller ett bra 
medarbetarsamtal. Trots att det ligger många tusen svar på den frågan på 
Internet, verkar det ju fortfarande finnas ett problem. 
 
Det verkar som att teorin och många personalchefer har en idealiserad bild 
av medarbetarsamtalen, medan många av medarbetarna är direkt negativa till 
dessa samtal. Därför är vår frågeställning i denna uppsats: 
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− Hur ser problematiken med medarbetarsamtalen ut?  
− Hur ska vi komma ifrån denna problematik? 

 
Vi hoppas att vi med vår berättelse kan hjälpa läsaren att skapa sig någon 
form av uppfattning om vår första frågeställning. Den andra frågan vill vi att 
läsaren själv, utifrån vår diskussion, ska kunna reflektera vidare kring.  
 
Syftet med vår uppsats är inte att besvara våra frågeställningar, utan istället 
att försöka föra en diskussion kring den polarisering som verkar finnas inom 
personalområdet och försöka uppmana eller provocera till reflektion kring 
detta. Förhoppningsvis kan vi på så sätt få de som läser att se på detta viktiga 
ämne på ett nytt sätt eller ur ett nytt perspektiv än tidigare. Utifrån den bild 
vi tagit del av i teorin och i empirin har vi skapat en berättelse som vi vill ska 
fylla vårt syfte, men det är givetvis upp till dig som läsare att avgöra om vi 
lyckas eller inte. 
 
Vårt empiriska undersökningsområde består av personalchefer på ett par 
medelstora arbetsplatser i Göteborgsregionen. Förutom dem så har vi pratat 
med ett antal personer utifrån deras perspektiv som medarbetare. Dessa 
arbetar inte på samma arbetsplatser som personalcheferna, utan är främst 
personer som vi har någon form av relation till sedan tidigare. Vi tror att det 
kan ha gett oss mer uppriktiga svar och att de har kunnat prata mer obesvärat 
just eftersom vi redan har en relation. Denna fördel vägde över och gjorde att 
vi inte intervjuat medarbetare på samma arbetsplats som personalcheferna. 
Vi är dock fullt medvetna om att man skulle kunna kritisera urvalet och 
hävda att man kan tappa i objektivitet om man går till väga på det sättet. Det 
anser vi dock inte är något problem då vi inte strävar efter att finna någon 
absolut sanning, utan är ute efter att skapa en diskussion och en reflektion. 
Det gör att trovärdighet inte blir lika viktigt att diskutera som i en mer 
traditionell uppsats.  
 
Vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod som kännetecknas av en närhet 
till forskningsobjektet.2 Själva intervjuerna har varit mer eller mindre 
formella intervjuer där vi har försökt att ställa öppna frågor men givetvis 
följt upp med följdfrågor. Anledningen till att vi valde denna typ av intervju 
är att vi har ett tema som vi vill att respondenten ska prata kring. Syftet var 
som sagt att vi ville höra dels vad respondenten hade att säga kring ämnet, 
men också hur denne sa det och vilka ord han eller hon använde. Som man 
vanligtvis gör vid denna intervjuform spelade vi in det som sades med 
bandspelare för att fånga upp så mycket som möjligt. Vi valde att låta 
respondenterna vara anonyma då vi tror att vetskap om det kan leda till svar 
som ligger närmare sanningen. 
                                                 
2 Holme I.M., Solvang, B.K. 1997, s. 92 



 19

 
I processen att ta de som respondenterna sagt, skriva ner det och sedan 
arbeta med det har vi faktiskt gjort en slags översättning av deras åsikter och 
tankar om ämnet i fråga. Tolkning och översättning är ord som används 
synonymt med varandra och man kan då även säga att det har varit en 
tolkningsprocess som vi har gått igenom. Det innebär att vi har närmat oss 
en forskningsmetod som heter hermeneutik. Ordet kommer från det grekiska 
ordet hermeneuo efter den grekiska guden Hermes och det betyder just 
”tolka”. I den grekiska mytologin var Hermes budbäraren som framförde 
gudarnas budskap till folket. Dessa budskap från gudarna var obegripliga för 
människorna att förstå och därför blev Hermes tolk åt gudarna. I den 
hermeneutiska forskningsmetoden är tolkning en central del. Den 
hermeneutiska forskaren, kan man säga, försöker svara på frågan ”Vad är det 
som visar sig och vad är innebörden i det?” genom att tolka meningsfulla 
fenomen som texter, handlingar och yttringar. Till skillnad från andra 
forskningsskolor så försöker man inte söka efter en absolut sanning. Enligt 
den hermeneutiska kunskapsteorin så existerar det inte någon sådan 
sanning.3 Läran om hermeneutiken är komplex och vi har inte lyckats få en 
riktig djupförståelse av den. Vi tror att hermeneutiken är något som tar 
längre tid att sätta sig in i, men vi har närmat oss det och haft det i 
bakhuvudet under vår uppsatsprocess. 
 
Vi har valt att presentera och även arbeta med vår empiri och de teoretiska 
perspektiven utifrån en narrativ metod, för att skapa en poängfylld berättelse 
som ska uppmuntra till reflektion. Organisatoriska berättelser är av stor vikt 
då de fångar organisationslivet på ett sådant sätt som ingen sammanställning 
av fakta någonsin kan. Den narrativa synen på kunskap består i att man 
organiserar sina upplevelser runt avsikten av mänskliga handlingar. Ploten är 
det grundläggande medel med vilket specifika händelser sätts i en 
meningsfull helhet.4 
 
Den narrativa formen av kunskap ligger väldigt nära empiriska 
undersökningar kända som case studies.5 I vårt fall består ju dessutom vår 
berättelse av vår egen tolkning av den information som vi tillgodogjort oss 
genom vår empiriska studie. Genom att vi framställt den som en berättelse 
kan vi tydligt peka på vad det verkligen är vi vill belysa. Den narrativa 
metoden lämnar mycket frihet till oss som författare. Den har gett oss en 
möjlighet att skriva en berättelse som kan fånga upp flera olika perspektiv 
och låta oss leka med teorin och empirin på ett annat sätt. Det blir lättare att 
få en text att rymma fler dimensioner i den formen än om man använder sig 
                                                 
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik 
4 Czarniawska B. 1999, s. 14ff 
5 Czarniawska B. 1999, s. 15 
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av traditionella fristående teori- och empirikapitel. En berättelse kan 
dessutom producera generaliseringar och djupa insikter utan att hävda 
universell status.6 Det blir även mer lättillgängligt för läsaren att ta till sig en 
text i den narrativa formen, än en mer traditionellt vetenskaplig text.  
 
Men vad är då en berättelse? Svaret på denna fråga är att det finns många 
olika definitioner och förhållningssätt. Forskningen om narrativ teori och 
metod är fortfarande inne i ett explorativt stadium så det finns inte ännu en 
given definition som man kan luta sig mot. Den mest refererade definitionen 
på en berättelse är dock Aristoteles. Han hävdade att en berättelse har en 
början, ett mittparti och ett slut.7 
 
Man kan utskilja två speciellt inflytelserika förhållningssätt som forskare har 
använt för att definiera vad en berättelse är. Den ena är temporalitet som 
innebär att man i enlighet med Aristoteles definition presenterar en enhetlig 
sekvens av händelser, i kronologisk ordning, där den avslutande händelsen är 
kopplad till den initiala. Temporaliteten innefattar även ett antagande om 
kausalitet, alltså orsakssamband. Händelser kopplas alltså till varandra inte 
bara genom kronologi utan även genom orsakssamband. Händelse X orsakar 
tillexempel händelse Y. Koherens är ett annat centralt kriterium i 
diskussionen kring vad en berättelse är. Det innebär att för att en text ska 
kunna uppfattas som en berättelse och vara begriplig så måste de olika 
delarna av berättelsen utgöra en sammanhängande enhet.8 
 
På frågan om kronologisk tidsföljd och kausalitet verkligen måste ingå i en 
berättelse är det i dag många som svarar nej. Dessa kriterier har kritiserats för 
att vara allt för stränga och snäva. I vissa berättelser, t.ex. de postmoderna 
har många händelser inga tydliga kausala kopplingar till det material som 
omger dem. Detta illustrerar svårigheten att försöka fastställa absoluta 
kriterier för vad en berättelse är.9  
 
Vi har dock kunnat konstatera att en poängfylld berättelse behöver ha någon 
form av handling, intrig eller plot. Det finns en problematik inom den 
narrativa teorin och metoden eftersom de olika distinktionerna inte betyder 
samma sak utan helt enkelt är en begreppslig djungel.10 Vi har valt att inte 
snöa in oss i de olika begreppen utan använder begreppet plot för att 
beteckna handlingen eller den meningsfulla röda tråden i vår berättelse. Man 

                                                 
6 Czarniawska B. 1999, s. 16 
7 Johansson A. 2005, s. 122ff 
8 Johansson A. 2005, s. 124ff 
9 Johansson A. 2005, s. 125 
10 Johansson A. 2005, s. 128 
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kan säga att en enkel form av plot är resan mellan två jämviktstillstånd,11 
vilket finns även i vår berättelse, men man kan även utveckla och föra in 
andra parallella ploter och länka samman dem eller kombinera dem på olika 
sätt.  
 
Den narrativa kunskapen får mer och mer relevans för organisationsstudier. 
Detta betyder dock inte att den behöver tävla med den logisk-vetenskapliga 
kunskapen, utan dessa kan sida vid sida finnas i organisationsteori precis som 
i organisationers verklighet. Vår narrativa text är vår tolkning av 
informationen som vi fått fram genom vår teoretiska och empiriska studie. 
Istället för att vi berättar för läsaren vad som behöver göras, så berättar vi en 
bra berättelse. I en bra berättelse är händelserna faktan och poängen är teorin. 
En berättelse utan poäng är lika meningslös som en fältstudierapport som inte 
innehåller någon teoretisk insikt. En bra berättelse ska inte heller bara säga 
sin poäng, då är vi tillbaka i det logisk-vetenskapliga igen.12 Vi har försökt 
skapa en berättelse där poängen framkommer utan att vi behöver utryckligen 
förklara den. 
 
I vår berättelse har vi alltså lyft fram intressanta delar av vår empiri och teori 
och skapat en plot, som trots att den är vår egen skapelse känns rimlig och 
manar till reflektion. Vi har valt att inte ha med några referenser i vår 
berättelse då vi tror att det skulle förstöra läsupplevelsen. Det innebär inte att 
allt är påhittat, utan det teoretiska perspektiv som framkommer är hämtat ur 
litteratur om medarbetarsamtal och finns givetvis presenterad i vår 
källförteckning.  
 
När det gäller vår diskussion så har vi inte refererat till någon litteratur. 
Detta är ett aktivt val vi gjort. Vi vill stå för vår text själva. Den är vår, med 
inslag av tolkningar av sådant som vi samlat på oss i livet. Vi har valt att 
försöka skapa en egen intressant diskussion utan att ta till den trygghet som 
kända teoretiska resonemang ger.  
 
Då vi inte ville förstöra läsupplevelsen valde vi att inte ha någon inledande 
sammanfattning av vår uppsats. Vi vill att läsaren ska kunna läsa vår 
berättelse utan att vi i förväg påverkar dennes upplevelse. Tanken är att ge 
dem en möjlighet att själva kunna reflektera kring vår berättelse innan vi 
talar om vad vi har tänkt och vad vi vill säga med den. 
 
Det har varit svårt i sig att skriva en text som är såpass kort som vår. För att 
lyckas med det har vi varit noga med att fokusera på det vi verkligen vill ha 
sagt och undvikit att fastna i långrandiga diskussioner. Vårt mål har varit att 
                                                 
11 Czarniawska B. 1999, s. 65 
12 Czarniawska B. 1999, s. 15 
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skapa en trevlig, läsvärd text. Vi tror att en kortare text har en större 
möjlighet att påverka, det är lättare att hålla kvar läsarens intresse och 
sannolikheten att läsaren kommer ihåg vad vi vill säga är större.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi tror att det vore intressant och givande att gå in ännu djupare och 
undersöka det spår som vi nu har varit inne och nosat på. Hur ska man kunna 
skapa ett mer rimligt förhållningssätt till fenomenet medarbetarsamtal och 
vilka är förutsättningarna för att kunna få ett bra samtal? 
 
Om man vill studera dessa polariseringar så behöver man nödvändigtvis inte 
studera just medarbetarsamtalet utan vi tror att denna problematik även är 
aktuell gällande andra typer av managementrecept som till exempel ISO-
standarder, eller Balanced Scorecard. Även där tror vi att det är viktigt att 
lyfta fram denna problematik och fundera kring hur man skapar ett mer 
rimligt förhållningssätt.  
 
Vem vet, det kanske finns en annan och svårare problematik inom det vidare 
området managementrecept när man även tar hänsyn till 
managementkonsulter som försöker sälja in recept hos företag. Vi tror att det 
vore intressant att titta på hur det påverkar chefer och anställdas möjlighet 
till ett rimligt förhållningssätt. 
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Högskolan i Borås 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela landet. 
Högskolan i Borås ger utbildningar inom 
följande ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng samt 
Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  
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