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Sammanfattning  
 
Studiens syfte var att kvantitativt undersöka hur medarbetare upplever sina utvecklingssamtal ur ett kommunikations- 
och relationsperspektiv. I frågeställningarna ingick också att utreda eventuella skillnader, dels mellan kvinnor och män 
och dels mellan valda arbetsgivarsektorer. 
 
Studien genomfördes som en enkätundersökning och resultatet visar att medarbetarna i stora drag är nöjda med sina 
utvecklingssamtal, trots att de inte verkar fylla någon större funktion för den egna utvecklingen. De ger både chefen och 
sig själva genomgående höga betyg. Dessutom är medarbetarna nöjda med den gemensamma kommunikationen och 
relationen. Men som motsats till detta finns det också medarbetare som är starkt missnöjda med sina utvecklingssamtal, 
både ur ett kommunikations- och relationsperspektiv. 
 
När det gäller skillnader mellan kvinnor och män, visar resultatet att kvinnorna anser sig vara bättre på att berätta om 
egna önskemål och förmågor i arbetet. Med avseende på skillnader mellan arbetsgivarsektorerna är de privatanställda 
mer nöjda med sin chef och med stämningen i utvecklingssamtalet. De är också mer nöjda med relationen till chefen i 
allmänhet, inklusive deras gemensamma kommunikation. 
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Förord 
 
Denna uppsats handlar om arbetsplatsens utvecklingssamtal ur ett medarbetarperspektiv. 
Därför känns det roligt att utifrån mina studier inom kommunikation och ledarskap, få knyta 
ihop säcken med en vetenskaplig uppsats av detta slag. Det har på alla sätt varit inspirerande 
och nyttigt att på ett ännu djupare plan få möjlighet att i ”verkligheten” tillämpa mina 
kunskaper. 
 
Jag vill därför på detta sätt Tacka alla som bidragit till denna studies genomförande. Jag 
tänker i första hand på de chefer som har ställt upp på att låta sig ”granskas” av sina 
medarbetare kring ingående frågor som kommunikation och relation. Det tyder på ett stort 
mod och att man utvecklats i sin roll som ledare. Jag vill givetvis också tacka alla medarbetare 
inom privat och offentlig sektor som ”tagit” av sin värdefulla tid och engagerat sig i enkätens 
många och introspektiva frågor. Detta har varit oerhört värdefullt för mig och jag hoppas att 
även ni kan finna en viss nytta med de resultat som framkommit.  
 
Även min handledare Bo Davidsson vill jag uppmärksamma. Vi har inte haft kontakt vid 
speciellt många tillfällen, men du har ändå lyckats sätta fingret på möjliga 
förbättringsåtgärder, både på ett övergripande sätt men också på detaljnivå, vilka absolut 
förändrat uppsatsens disposition till det bättre - Tack för det! 
 
Sist men inte minst vill jag omnämna min familj som bidragit med sitt stöd och stått för det 
mesta av ”markservicen” under hösten. Jag har många gånger känt mig frånvarande, men nu 
ska det bli ändring på det. Jag lovar! 
 
 
 
Ett stort TACK till er alla! 
 
 

Gunilla Ripstrand 
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Sammanfattning 
 
Studiens syfte var att kvantitativt undersöka hur medarbetare upplever sina utvecklingssamtal 
ur ett kommunikations- och relationsperspektiv. I frågeställningarna ingick också att utreda 
eventuella skillnader, dels mellan kvinnor och män och dels mellan valda arbetsgivarsektorer. 
Studien genomfördes som en enkätundersökning och resultatet visar att medarbetarna i stora 
drag är nöjda med sina utvecklingssamtal, trots att de inte verkar fylla någon större funktion 
för den egna utvecklingen. De ger både chefen och sig själva genomgående höga betyg. 
Dessutom är medarbetarna nöjda med den gemensamma kommunikationen och relationen. 
Men som motsats till detta finns det också medarbetare som är stressade och starkt missnöjda 
med sina utvecklingssamtal både ur ett kommunikations- och relationsperspektiv. 
 
När det gäller skillnader mellan kvinnor och män, visar resultatet att kvinnorna anser sig vara 
bättre på att berätta om egna önskemål och förmågor i arbetet. Med avseende på skillnader 
mellan arbetsgivarsektorerna är de privatanställda mer nöjda med sin chef och med 
stämningen i utvecklingssamtalet. De är också mer nöjda med relationen till chefen i 
allmänhet, inklusive deras gemensamma kommunikation. 
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1. Inledning 
 

Utvecklingssamtal i dag är ett självklart begrepp inom all yrkesverksamhet och syftar till att 
utveckla både organisationen och människan. Jönsson (2004) menar att känslan av 
delaktighet, att bli lyssnad på och att kunna påverka sin arbetssituation är viktiga 
hälsofaktorer, varför utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare, inte bara fyller en stor 
funktion för medarbetarna, utan också för organisationens effektivitet och produktivitet. Men 
organisationens utveckling har inte alltid kopplats samman med individens utveckling. Under 
tidigt 1900-tal förespråkade Fredrick Taylor, att effektivitet uteslutande handlade om att 
förbättra teknik och metoder. Människornas roll däremot var att fungera som maskin eller 
verktyg. Det är Taylor`s idéer som ligger till grund för den senare, löpandebandprincipen. 
Under senare delen av 1900-talet började man dock fundera över människornas roll för 
organisationens utveckling. Ett viktigt forskningsinslag är ”Hawthorne-studierna” som enligt 
Agervold (2007) visar att när människorna synliggjordes, så ökade organisationens 
effektivitet. Studien kan därför sägas vara startskottet för en mänskligare organisation, en 
organisation som beaktar människornas arbetsmiljö och som ser och möter individen och 
dennes behov. 
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) menar att arbetsmiljön för vuxna fyller en lika viktig 
funktion för dem, som en välfungerande familj och skola, för barn. De menar också att alla i 
miljön har ett personligt ansvar för de psykosociala faktorer som råder, det vill säga; 
relationer, vårt sätt att kommunicera och människors olikheter. Eftersom faktorerna så starkt 
påverkar människors trivsel, är dessa viktiga att ha kunskap om för att kunna förbättra 
arbetsmiljön. Problemet enligt författarna, är dock att psykosociala faktorer är svåra att mäta. 
De syftar till den kraftigt accelererade sjukfrånvaron sedan slutet av 1990-talet. Ökningen 
anses bero på negativa förändringar såsom slimmade organisationer, hög arbetsbelastning, 
högt arbetstempo, tidspress och allt osäkrare anställningsformer. Här anser Lennéer-Axelsson 
& Thylefors att det sociala stödet i form av praktisk och känslomässig hjälp från chefer och 
medarbetare, är viktigt för att minska sjukdomsrisken hos de anställda. Stödet är inte bara 
direktverkande och positivt utan fungerar också som en stötdämpare för krav och belastningar 
i arbetslivet. 
 
Det finns en hel del forskning kring ledare och chefer och deras roll för att tillgodose och 
utveckla organisationen och dess medarbetare. Yukl (2010) till exempel visar i sin forskning 
vad det goda ledarskapet innebär och vilka ledarförmågor som krävs för att tillvarata 
erfarenheter och möjligheter i den lärande och utvecklande organisationen. Men Wall (1999) 
går ännu ett steg och menar att dessa förväntningar på utveckling inte bara existerar i 
arbetslivet. Hon syftar på det livslånga lärandet och att hela samhället förutsätter att vi 
ständigt ska lära oss nya saker. Att vara välutbildad och ha ett arbete, räcker inte. Wall menar 
att det livslånga lärandet kräver att varje människa tar sitt ansvar för sin lärandeprocess. 
 
Jönsson (2004) talar om utvecklingssamtalets kvalité och menar att det förutsätter tre 
likvärdiga intressenter; organisationen, chefen och medarbetaren. Han menar att det är först 
när alla tar sitt ansvar, som utvecklingssamtalet kan bli en investering för organisationen.  
Detta påvisar också Shou (1991) enligt Lindgren (2001) som i sin studie visar att arbetsplatser 
som använder utvecklingssamtal, ger större motivation och arbetstillfredsställelse bland 
medarbetarna.  
 

                                     1  



För organisationens del skapar utvecklingssamtalet ett tillfälle att förankra övergripande mål 
men också att skapa underlag för personalplanering. Som chef får man möjlighet att förbättra 
ledarskapet, vilket borde ligga i varje chefs intresse. Men man förväntas också ha god 
kunskap om varje medarbetare och årligen genomföra utvecklingssamtal. Detta menar Wall 
(1999) kan skapa stress då många chefer är för dåliga på att kommunicera. Det optimala är 
därför en god kunskap om alla medarbetares arbetssituation. Detta leder till ett bättre 
beslutsunderlag och sammantaget en bättre helhetsbild av avdelningens kapacitet och 
utvecklingsbehov (Jönsson, 2004).   
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I detta avsnitt vill jag ge en bakgrund till utvecklingssamtalet som begrepp och vad det kan 
innebära för inblandade parter. Jag vill också synliggöra några syften, eftersom jag har för 
avsikt att studera hur utvecklingssamtalen upplevs i praktiken. Avsnittet avslutas med studiens 
syfte och frågeställningar.   
 
 
1.1.1 Definition och syften med utvecklingssamtal 
 
Det finns många olika definitioner på begreppet utvecklingssamtal, men jag nöjer mig med att 
nämna några av dem. Jag har medvetet valt att referera bland annat till Engquist (2002) 
eftersom han i sin doktorsavhandling från 1990, hade som avsikt att studera just vad det ”goda 
utvecklingssamtalet” innebär. Han definierar utvecklingssamtalet enligt följande;  
 
”En förberedd och regelbundet återkommande diskussion, präglad av ömsesidighet mellan chef och medarbetare, 
där utvecklingssamtalets grundläggande syfte är att utveckla både verksamhet och individ” 
 
Enkvist menar att utvecklingssamtalet är viktigt för att medarbetarna ska känna sig bekräftade 
och lyssnade på. Han poängterar ömsesidigheten i samtalet och att parternas kommunikation 
och relation har stor betydelse för utfallet. Detta påvisar också Lindgren (2001) i sin 
avhandling, där tre av fyra medarbetare trodde att parternas relation skulle förbättras.  
Samtidigt är det intressant att cheferna i avhandlingen först och främst genomför 
utvecklingssamtalen utifrån egna syften, även om de försöker tona ner sin roll som chef. 
Cheferna ser också samtalen mer som uppföljningar, medan medarbetarna ser dem som 
tillfällen att diskutera nutid och framtid.  
 
Jäghult (1992) talar om utvecklingssamtalets effekter och anser att en förutsättning för att 
utveckling ska ske, är att parterna kan ge varandra konstruktiv feedback och att båda parter 
därför måste ges möjlighet att träna sin kommunikation. I sammanhanget vill jag hänvisa till 
Aronsson, Gustavsson (1999) som visar på skillnader mellan olika yrkesgrupper att framföra 
konstruktiv feedback och kritik. I sin studie visar de att tekniker och IT-personal hade mindre 
svårigheter med detta jämfört med vårdpersonal längst ner i hierarkin. Resultatet visar också 
att lärare befarade bestraffning om de tog upp brister i sina arbetsförhållanden. Szucs (2003) 
har också studerat människors förmåga att framföra kritik och visar att var fjärde medarbetare 
är orolig för en försämrad ställning på arbetsplatsen om de skulle framföra kritik.  
 
Engquist (2002) talar sig varm för utvecklingssamtalet men han ser inte bara fördelar med 
dem. Han går så pass långt i sina uttalanden och beskriver att alla mer eller mindre känner oro 
inför sina samtal. Han menar att personlighetsutvecklande moment över huvudtaget, kan 
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kännas så pass jobbiga att man aktivt flyr, om man har möjlighet. Detta menar Engquist är 
fullt förståeligt, framför allt om man har dåliga erfarenheter av kommunikationssituationer.  
Utvecklingssamtalet kan därför komma att kännas hotfullt eftersom det finns risk för att den 
egna självbilden hotas. Konsekvensen blir att samtalen blir svåra att genomföra, både för chef 
och för medarbetare. Som tillägg menar Jönsson (2004) att många medarbetare uppfattar 
utvecklingssamtalen som onödiga, eftersom de sällan ger några resultat. Jäghult (1992) går 
vidare och diskuterar medarbetares missnöje och menar att chefen ofta får bära ansvaret för 
det misslyckade utvecklingssamtalet. Istället borde parterna lägga fokus på vad man kan göra 
för att förbättra situationen, att det handlar om fundera över vad jag själv kan göra istället för 
att skylla ifrån mig.  
 
 
1.1.2 Hur mäter man kommunikationens och relationens effekter? 
 
Genom dessa teorier kan man konstatera att utvecklingssamtalets effekter till stor del handlar 
om den kommunikation och relation som pågår i samtalet och att det därför ställer stora krav 
på individerna i samtalet; chef och medarbetare. Men hur kan man avgöra om 
kommunikationen i ett utvecklingssamtal har nått avsett resultat? Hur vet man vilken kvalité 
kommunikationen håller? Jag vill i detta avseende hänvisa till Spitzberg och Cupach (1984) 
som menar att det bara finns ett mått på kommunikationens effektivitet och kvalitet, nämligen 
de kommunicerandes egna subjektiva uppfattningar. Det håller Engquist (1994) med om och 
tillägger att det är meningslöst att studera kommunikationsprocessen, om man inte försöker se 
till hur människor uppfattar situationen. Dessutom är det verkningslöst att tala om vilka som 
har rätt eller fel i sina värderingar, eftersom rätt och fel inte hör hemma i sammanhanget. Det 
finns helt enkelt inga objektiva mått som kan mäta fenomen som kommunikation och relation. 
Det enda måttet är människors egna uppfattningar.  
 
 
1.2 Studiens Syfte och frågeställningar 
  
Med detta som bakgrund och med en viss kunskap om både arbetsgivares och chefers del i 
utvecklingssamtalet, har jag blivit nyfiken på medarbetarna. Är utvecklingssamtalen så 
givande för medarbetarna som vissa teorier vill framhålla? Hur upplever egentligen 
medarbetarna sina utvecklingssamtal? Hur nöjda är de? Fyller det någon funktion? Ja detta är 
frågor som jag är intresserad av att undersöka vidare. 
 
Min ambition är att belysa samtalet ur medarbetarens perspektiv. Mitt intresse för 
kommunikation kan i detta fall spegla ett socialkonstruktionistiskt synsätt, där jag som 
forskare är intresserad av utvecklingssamtalets sociala kontext och kommunikationens 
betydelse för medarbetarna i det sociala sammanhanget. Fokus kommer att landa på 
medarbetarnas upplevelser, så som utvecklingssamtalen ter sig för dem, vilka för mig är de 
”sanna”, som inte på något sätt ska ifrågasättas. Det synsättet skulle enligt Kvale & 
Brinkmann (2010) kunna liknas vid en fenomenologisk ”touch”. Jag är också intresserad av 
utvecklingssamtalet som diskurs, vilket enligt Egidius (2008) innebär ett visst sätt att tänka 
och tala om utvecklingssamtalet, där sociala förväntningar påverkar individernas beteenden, 
vad man pratar om och hur man pratar om det. I detta ingår också maktaspekter, om vem som 
har rätt att definiera diskursen. Jag ser därför utvecklingssamtalen som en social konstruktion 
där arbetsgivare och chefer försöker verka för individen som ett sätt att leva upp till den bild 
som förväntas. Detta vill jag studera utifrån följande syfte och frågeställningar.  
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1.2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Att kvantitativt undersöka vad ett antal medarbetare anser om sina utvecklingssamtal ur ett 
kommunikations- och relationsperspektiv. Jag vill också undersöka om det finns några 
signifikanta skillnader, dels mellan kvinnor och män i deras uppfattningar om 
utvecklingssamtalen, men också mellan de arbetsgivarsektorer som undersökningen omfattar.  
 

1. Vad har medarbetarna för uppfattning med avseende på förberedelser och känslor 
inför kommande utvecklingssamtal? 

 
2. Vad anser medarbetarna om chefens insatser och förmågor i utvecklingssamtalet? 
3. Hur ser medarbetarna på sina egna insatser och förmågor i utvecklingssamtalet? 
 
4. Vad anser medarbetarna om den gemensamma kommunikationen och relationen i 

utvecklingssamtalet? 
 

5. Hur uppfattar medarbetarna sina utvecklingssamtal och hur nöjda är de med dem?  
 

6. Finns det någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män i studien eller mellan 
aktuella arbetsgivarsektorer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     4  



2. Teoretisk Referensram 
 
2.1 Val av litteratur och forskning 
 
Den litteratur jag använt i min studie är baserad dels på forskning men också på mer beprövad 
erfarenhet där författarna i huvudsak beskriver hur utvecklingssamtal bör utformas och vad 
man behöver tänka på som chef och som ansvarig för samtalet. Exempel på dessa författare 
är; Jäghult (1992), Jönsson (2004), Wall (1999), Ohnstad (1995) med flera. När det gäller 
litteratur baserad på forskning refererar jag framför allt till Engquist (1994) och (2002). 
Givetvis finns hans doktorsavhandling (1990) med, liksom Lindgren (2001). Övriga 
avhandlingar gäller Forsström (2000) och Engström (2005) som har bidragit med mycket 
intressant material. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) är andra viktiga författare som 
baserar sitt material på forskning och på egen erfarenhet Jag har också refererat till 
examensuppsatser på kandidatnivå, i de fall jag ansett det vara lämpligt. Jag har valt att 
presentera teorin i olika avsnitt med ambitionen att förenkla för läsaren. Min tanke är att redan 
nu skapa en bild över utvecklingssamtalet så som det kan se ut, för att lättare koppla teorin till 
den enkätundersökning som jag genomfört. Teorin presenteras i tre olika delar, där den första 
inkluderar utvecklingssamtalet på en mer konkret nivå. Del två fokuserar huvudsakligen på 
studiens huvudsyfte, nämligen kommunikation och relation. I del tre har jag för avsikt att 
knyta ihop säcken och beskriva några av de effekter som utvecklingssamtalet syftar till, 
nämligen utvecklingen av individerna i samtalet.  
 
 
2.2 Utvecklingssamtalet 
 
I uppsatsens första del kommer jag kortfattat att presentera hur litteratur och forskning 
beskriver utvecklingssamtalet och dess innehåll. Jag har redan beskrivit några av de syften 
som finns. I detta avsnitt fokuserar jag istället på de förutsättningar som önskas inför 
samtalet samt dess innehåll. Några delar har jag medvetet uteslutit, bland annat diskussioner 
kring lön och konflikter. Avsnittet avslutas med individerna i samtalet, det vill säga chef och 
medarbetare.  
 
2.2.1 Inför utvecklingssamtalet 
 
Enligt litteraturen verkar vissa förutsättningar krävas, för att utvecklingssamtalet ska bli av 
bra kvalité. Det verkar gälla både arbetsplatsens klimat och kommunikation, men också 
chefens och medarbetarens attityder och förhållningssätt, före och under utvecklingssamtalet.  
 
Som en viktig förutsättning för utvecklingssamtalets framgång, menar Jönsson (2004) att både 
ledning och personal måste uppfatta utvecklingssamtalen som ett självklart inslag i 
verksamheten. Dessutom menar han att arbetsplatsens vardagliga kommunikation påverkar 
vilka effekter utvecklingssamtalet kommer att få. Därför anser Jäghult (1992) att både chefer 
och medarbetare bör utbildas i samtalsmetodik för att lära sig att lyssna och försöka förstå 
innebörden i det som sägs.  
  
Men vem ska då genomföra utvecklingssamtalet? Jönsson (2004) är helt klar över detta och 
menar att det är medarbetarens närmaste chef som ska ingå i samtalet. Det är den relationen 
som behöver utvecklas och som på sikt kan leda till förändring och utveckling. Engquist 
(1994) ser dessutom samtalet som en viktig symbolhandling att markera för medarbetaren att 
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denne är viktig, och att samtalet inte kan ersättas, varken i grupp, ute i korridoren eller under 
fikapausen.  
 
Enskilda personers förberedelser 
Som jag redan har nämnt, är det båda parters ansvar att förbereda sig inför samtalet. Men en 
förutsättning för det är enligt Wall (1999) att personalen känner till vad utvecklingssamtalet 
syftar till för att de ska kunna förbereda sig på rätt sätt. Chefens ansvar däremot är att vara 
välinformerad kring varje medarbetares arbetssituation. Detta är dock något som 
medarbetarna i studien av Askfelt & Soovik (2004) saknar hos sina chefer. Ett sätt enligt Wall 
att förbereda medarbetarna, är att cheferna skriftligt informerar om vilka frågor som ska 
beröras. Dessutom bör medarbetarna ha möjlighet att själva komma med önskemål om 
samtalets innehåll. Om medarbetarna på så sätt uppmanas att vara aktiva, menar Engquist 
(1994) att utvecklingssamtalets ”naturliga” obalans till viss del kan motverkas.  
 
Jönsson (2004) menar att en samtalsguide både kan hjälpa parterna att förbereda sig men 
också att säkerställa att alla medarbetare erbjuds samma innehåll. Engquist (2002) talar 
istället om en ”minneslista” som kan vara bra för att skapa stabilitet och struktur i samtalet. 
Detta får dock inte gå till överdrift eftersom risken annars finns, att samtalet utvecklas till en 
”förhörssituation” med en dominerande chef. Det kommer i så fall att hämma friheten hos 
båda parter, vilket bekräftas av Askfelt & Soovik (2004). Men Engquist menar också att 
behovet av struktur är olika hos olika människor. Vissa har behov av frihet, medan andra 
hellre följer en förutbestämd mall. 
 
Förutom att se över anteckningar från tidigare utvecklingssamtal, tänka igenom sina 
arbetsuppgifter och vilka utbildningsbehov man har, menar Jönsson (2004) att båda parter bör 
fundera över den gemensamma relationen. Hur fungerar den? Vad är jag nöjd med? Vilka 
önskemål har jag om förändringar? Är det något särskilt jag vill framföra? Jönsson anser att 
chefen är ytterst ansvarig för att samtalet blir en dialog, men för att kommunikationen ska bli 
av god kvalité, krävs att båda parter noggrant förbereder sig. Detta går rakt emot de resultat 
som Askfelt & Soovik (2004) fann i sin studie, där flera av medarbetarna nämnde att de inte 
förbereder sig alls, utan istället tar samtalet som det kommer.   
 
 
2.2.2 Utvecklingssamtalets innehåll  
 
Jönsson (2004) delar in utvecklingssamtalet i olika delar. Den största bör hantera 
medarbetarens dagliga arbete och relationer och samarbetet med kollegor och chef. Samtalet 
ska också inkludera hur chefen ser på medarbetarens arbete samt vilka ambitioner 
medarbetaren har. Detta går hand i hand med Engström (2005) och Forsström (2000) som 
visar att medarbetarna upplever att de är utvecklingssamtalets huvudpersoner. Men den 
motsatta upplevelsen existerar också (Askfelt & Soovik, 2004) och Lindgren (2001) påvisar 
att medarbetarna endast ägnas en fjärdedel av tiden, medan cheferna använder hälften av tiden 
för att tala om verksamheten. Men Jönsson (2004) menar att samarbete och relationer är svåra 
frågor att diskutera, varför det kräver både öppenhet och förtroende mellan chef och 
medarbetare. Dessutom ska det klart framgå att frågorna endast avhandlas mellan berörda 
parter och alltså inte på något sätt får föras vidare. Dessa aspekter bekräftas av Askfelt & 
Soovik (2004) som visar att medarbetarna kunde vara helt öppna och ta upp vad de önskade. 
Samtidigt fanns det andra som ansåg att man aktar sig för att nämna vissa saker. Hur samtalet 
gestaltar sig ansågs bero på relationen och chefens förmågor att våga öppna sig och ta emot 
kritik. 
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Utvecklingssamtalets andra del enligt Jönsson, är mindre omfattande och avser exempelvis 
önskemål om arbetsuppgifter och fortbildning. Han menar att utvecklingssamtalet ur denna 
aspekt fyller en viktig funktion för att medarbetaren ska få möjlighet att lämna förslag och 
synpunkter som kan leda till viktiga förändringar. Askfelt & Soovik (2004) visar i sin studie 
att detta inte fullt ut existerar i praktiken, eftersom några medarbetare tyckte att det var svårt 
att få gehör för egna förslag, då cheferna inte var tillräckligt lyhörda. Men samtidigt var det 
inte bara ledarens ansvar. Det var också upp till medarbetarna själva att ta initiativ till 
förändring. Engström (2005) visar med sin avhandling att medarbetarna inte utnyttjar 
utvecklingssamtalet till egen fördel. Istället använder rektorerna samtalet till att skaffa 
information. Men Forsström (2000) visar att medarbetarna kan påverka samtalets 
jämbördighet. När medarbetarna är mer aktiva och själva tar initiativ, lämnar chefen mer 
utrymme. Tendensen blir att chefen föreslår ett ämne istället för att själv introducera ett 
utifrån ett jagperspektiv.  
 
Adelswärd (1988) har en gjort en studie på anställningsintervjuer ur ett genusperspektiv. Där 
påvisar hon en skillnad mellan kvinnor och män och menar att männen är bättre på att ta 
initiativ i samtalen och att de ställer fler frågor än kvinnorna. Forsström (2000) såg också 
skillnader mellan kvinnor och män, där männen såg sin rättighet i att prata mycket under 
samtalstiden, medan någon kvinna uttryckte att hon kände sig skyldig för att ha använt tiden i 
eget syfte. Som avslutning på utvecklingssamtalet enligt Jönsson (2004) bör en skriftlig 
sammanfattning av konkreta överenskommelser göras och det ska tydligt framgå vilka 
uppgifter som är öppna respektive slutna. Dokumentationen är viktig för att hjälpa parterna att 
komma ihåg vad man diskuterat, inför kommande samtal.  
 
 
2.2.3 Individerna i utvecklingssamtalet – medarbetaren och chefen 
 
Min tanke med avsnittet är att spegla hur individerna kan påverka samtalet och dess 
kommunikation. Avsikten är inte på något sätt att göra en psykologisk fördjupning, men jag 
vill ändå beröra ”individen”, eftersom både forskning och litteratur pekar mot att personerna 
i samtalet, spelar en stor roll för samtalets karaktär.  
 
Parternas självuppfattning och upplevda personlighet 
Visst är det så att vi bedömer andra människor efter det beteende som vi uppfattar och är vi 
inte ganska snabba på att bilda oss en uppfattning om andra människor? Vad får de egentligen 
för effekter i samtalet? Jäghult (1992) utgår från människors självuppfattning när han 
förklarar hur han ser på saken. Han menar att den uppfattning vi har om oss själva, 
härstammar från djupare psykologiska och sociala behov och att dessa behov i ganska hög 
grad, styr det beteende som andra uppfattar. Jäghult menar vidare att när vi gör bedömningar 
av oss själv och av andra, handlar det om generaliseringar, eftersom den bild vi skapar, aldrig 
kan bli fullständig. Det medför i sin tur problem, eftersom vi alltför sällan är medvetna om 
våra brister. Konsekvensen blir att vi tror oss veta och vi ställer diagnos på felaktiga grunder, 
både när det gäller oss själva och andra. Ohnstad (1995) talar också om identitet och 
jaguppfattning men anser att det inte handlar om några fasta egenskaper eller en viss 
personlighet. Istället talar hon om interaktionismens inverkan på våra relationer och hur vi 
uppfattningar dem. Hon definierar begreppet som ett utfall av de signaler som parterna sänder 
till varandra och som uppfattas och tolkas av respektive part. Hon menar att när vi interagerar 
med varandra, kommer andras uppfattning av oss att bli en del av vår egen självbild. Det 
medför att identitet och självuppfattning aldrig är fasta egenskaper. Istället skapas den och 
förändras genom de relationer jag är en del av. Jäghult (1992) pekar på vår bristande 
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självinsikt när vi gör bedömningar av oss själva och andra. Han menar att det får 
konsekvenser för vad vi uppfattar. Exempelvis finns det en klar tendens att vi kopplar positiva 
utfall till vårt eget agerande, medan misslyckanden skylls på andra eller externa situationer 
som vi inte har kontroll över. Yukl (2010) kallar detta för attribution. Ett praktiskt och 
mycket vanligt exempel enligt Ohnstad (1995) är att chefer får bära ensidigt ansvar för 
samspel och interaktion med medarbetarna och att förmågan är något som denne har, eller inte 
har. Istället menar Ohnstad att fokus för samspel och interaktion, borde ligga på det 
gemensamma ansvaret.  
 
 
Roller och ledarskap 
Jäghult (1992) menar att vi i såväl arbete som privatliv, intar olika roller, ofta omedvetet. Han 
menar att vi spelar rollerna i förhoppning om att accepteras eller för att göra andra till lags. 
Men problemet är att den här konstruerade idealbilden gör oss osäkra på oss själva, eftersom 
idealbilden är svår att leva upp till. Det gör att vi får svårt att umgås med andra och vi 
kommer troligtvis aldrig att bli anförtrodda ett djupare samtal, så länge som vi spelar våra 
roller. Hos vissa personer är rollerna enligt Jäghult mer medvetna. Då blir det också möjligt 
att tillåta sig, att ”vara sig själv” exempelvis hemma i soffan eller då vi samtalar med någon 
som inte kräver något av oss. Tillfällena gör det möjligt att känna befrielse.  
 
När det gäller chefens roll kan denne få axla en stor börda beroende på vilka erfarenheter 
dennes medarbetare har. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) menar att det är ett problem 
om medarbetarna har negativa erfarenheter av auktoriteter såsom föräldrar, lärare, chefer och 
andra ”överordnade”. Om dessa negativa erfarenheter existerar kommer det att påverka vad 
begreppet ”chef” innebär. För några kommer det att associeras med något starkt och positivt 
som lockar till utveckling, medan andra känner det motsatta; förtryck, rädsla och kritik. 
 
Med avseende på en persons roll i arbetslivet, beskriver Engquist (1994) att man kan agera 
antingen utifrån sin yrkesroll och funktion eller mer hur man är som person. För chefers del 
innebär det olika typer av ledarskap beroende på vilken situation man befinner sig i. En 
kaotisk situation som kräver snabba beslut, kräver därför en annan typ av ledarskap, än ett 
samtal där två personer ska utveckla sin relation. Här menar Engquist att det personliga 
förhållningssättet är att föredra, för att göra samtalet mer vitalt och energifyllt. Men det kräver 
att chefen är en skicklig kommunikatör som kan anpassa sitt sätt att vara, beroende på aktuell 
relation. Att vara chef kräver en bred repertoar. Denne måste kunna bestämma och delegera, 
vara tydlig och strukturerad men också kunna lyssna och ge frihet åt andra. Chefen ska vara 
stark, men mänsklig, begåvad men inte alltför briljant och denne ska ha självförtroende men 
samtidigt vara ödmjuk. Engquist betonar; Hur du än gör kommer det alltid att finnas 
synpunkter, men genom att vara en person som medarbetarna kan skylla på, fyller du ändå en 
viktig funktion.   
 
Engquist (2002) menar att chefers tillit till medarbetarna avgör chefens behov av kontroll. 
Han skriver att när relationen präglas av ömsesidigt förtroende, känns den säkrare, vilket 
medför ett minskat kontrollbehov. Antingen präglas relationen av avstånd med litet utbyte 
eller närhet med stort utbyte. Engquist beskriver att chefer bara utvecklar nära relationer till 
ett fåtal medarbetare, men att dessa relationer blir extra viktiga för att kunna påverka övriga 
medarbetare och på så sätt styra organisationen.  
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2.3 Kommunikation och relation 
 
Studiens syfte är att undersöka medarbetares utvecklingssamtal ur ett kommunikations- och 
relationsperspektiv. Därför vill jag på ett mer djupgående sätt förklara vad litteratur och 
forskning menar med begreppen kommunikation och relation. Engquist har med sin 
doktorsavhandling och sina djupgående kunskaper, varit en stor inspirationskälla. 
 
 
2.3.1 Kommunikationsteori  
 
Begreppet kommunikation betyder enligt Engquist (1994) ”göra gemensamt”, vilket innebär 
att dela uppfattningar av verkligheten med varandra. I sin bok från 2002 beskriver han att alla 
människor upplever verkligheten genom sina glasögon och sin personlighet, vilket skapar 
olika bilder av samma företeelse hos olika personer. Denna skillnad av ”verkligheten” är 
viktig att förstå och respektera, för att kunna bidra till en ömsesidig kommunikation där 
parterna bekräftar och intresserar sig för varandra. Han kallar kommunikationsformen för 
cirkulär, där den ena personens reaktioner utgör stimulus för motpartens reaktioner. Engquist 
är noga med att påpeka att man i kommunikationen, bara kan göra så gott man kan, men 
ansvaret ligger i att klargöra hur man uppfattat situation, vilket nödvändigtvis inte innebär att 
parterna ska skaffa sig en gemensam uppfattning. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) 
kallar det för att vara lyhörd och att visa varandra respekt. I praktiken blir förmågan att lyssna, 
en av de viktigare i kommunikationen där Jönsson (2004) beskriver lyssnarprocessen, baserad 
på fyra faser; uppfatta, tolka, värdera och ge gensvar. Den första fasen innebär inte bara att 
höra, utan också att lyssna på ett sådant sätt att man kan återge vad som nyss sagts. Nästa steg 
handlar om att tolka, vilket kan leda till att man förstår eller missförstår. Det senare kan bero 
på att man som lyssnare lägger en annan innebörd i orden än den som talat. Tolkningen 
försvåras också av att parternas olika bakgrund, uttryckssätt, attityder och värderingar. Detta 
hanteras vidare under ”Missförstånd” i avsnittet Kommunikationshinder. Fas tre handlar om 
att bedöma informationen och att ta beslut om hur den ska användas. Eftersom värderingen 
grundas på den tolkning jag gjort, kan det leda till ett dåligt beslut och ett felaktigt agerande. 
Den sista fasen innebär att verbalt eller ickeverbalt, meddela att man tagit emot budskapet och 
det kommer att avslöja om man lyckats eller misslyckats i de tidigare faserna. Jönsson menar 
att om parterna anstränger sig i denna process, kan missförstånd i högre grad rättas till och 
kommunikationen förbättras. Men det bygger på att parterna också frågar när man inte förstår 
och att man återspeglar det man uppfattat, för att ge motparten möjlighet att korrigera. Här 
visar Forsström (2000) att de kvinnliga medarbetarna gav fler uppbackningssignaler och på så 
sätt visade att de lyssnade, jämfört med männen.  
 
 
Kommunikation och relation hör ihop 
Engquist (1994) menar att en subjektivt tillfredsställande kommunikation är samma sak som 
en bra relation och att begreppen därför inte kan särskiljas. Därför är det ointressant att tala 
om vad som kommer först, hönan eller ägget, begreppen hör ihop. Han hänvisar till olika 
forskare när han beskriver kommunikation som en social företeelse mellan minst två personer 
som tillsammans ges möjlighet att nå sina respektive mål, vilket handlar om bekräftelse och 
att bli lyssnad på. Detta gör att människor vill umgås och är en förutsättning för att utvecklas 
som individ. Matikainen (2008) betonar just de sociala relationerna för att utveckling ska vara 
möjlig, vilket inkluderar ömsesidig respekt för att kunna tala fritt med varandra, vara ärlig, 
kunna lyssna och ta ansvar för egna känslor och behov utan att skada någon. När 
kommunikationen fungerar på detta sätt, har parterna gjort sig av med all skuld och rädsla 
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som annars styr våra liv. Då kan relationen utvecklas, förutsatt att det bygger på vilja och 
aktivt arbete. Matikainen talar om fria relationer som ett tillstånd där man ”städat undan” 
tidigare destruktiva och energikrävande relationer. Ohnstad (1995) talar istället om relationen 
ur ett maktperspektiv och menar att parterna i den symmetriska relationen agerar ömsesidigt 
med jämn fördelad makt. Det gör att båda parter kan initiera handlingar, ge råd och stöd samt 
kritisera det som upplevs vara fel. Lindgren (2001) visar i sammanhanget att cheferna i 
utvecklingssamtalen ser sig som jämbördiga med medarbetarna, medan dessa uppfattar 
samtalet som ojämnbördigt. Askfelt & Soovik (2004) nämner hur medarbetarna upplever sin 
relation till chefen och menar att den relation man har till chefen i det dagliga arbetet, tar man 
med sig in i utvecklingssamtalet. Ronthy-Östberg & Rosendahl (1992) menar att det även 
gäller maktaspekter. Därför blir det svårt för en person i underläge att diskutera sin relation 
med chefen.  
 
Engquist (2002) talar om vikten av att i samtalet definiera sin relation, vilket han menar är en 
förutsättning för kommunikationens och relationens utveckling. Anledningen är att 
förhållanden hela tiden ändras och nya förutsättningar uppstår. Därför måste parterna ta reda 
på var man har varandra, hur man vill ha det, vad man vill göra och vad som prioriteras. I 
friska relationer är detta enligt Engquist, inte något problem. Där kan parterna ha fullt fokus 
på arbetet. Men i mindre goda relationer däremot, kommer situationen att karakteriseras av en 
pågående kamp, om inte parterna klargör sin relation. Detta kommer att göra det konkreta 
arbetet mer svårhanterat. Det enda raka enligt Engquist, är därför att metakommunicera, ha 
mod att kommunicera om problemet på ett konstruktivt sätt, för att arbetet ska kunna 
fortskrida.   
 
Metakommunikation innebär enligt Engquist (1994) att man rör sig över olika 
abstraktionsnivåer. I ett utvecklingssamtal till exempel kan parterna diskutera på en konkret 
nivå om lön, lokaler eller andra praktiska frågor. Men för att ett samtal ska bli givande, anser 
Engquist att parterna också måste bli mer abstrakta och våga tala om attityder och värderingar 
på metanivå.  Det kan innebära att man berättar om de dilemman man upplever, vad man 
önskar av situationen och av den man samtalar med. Man kan känna sig missnöjd med 
samtalet eller åsidosatt, inte förstå vad man samtalar om, alternativt ha svårt att hantera 
reaktioner som uppstår. I sin avhandling från 1990, visar Engquist det motsatta, att båda 
parter byter abstraktionsnivå för att slippa svara. När detta sker, menar Engquist att en 
fruktbar dialog aldrig kan komma till stånd. Även Lindgren (2001) påvisar byte av 
abstraktionsnivå, där både chefer och medarbetare använder skratt för att tona ner känsliga 
samtalsämnen.  
 
 
Relationskompetens, Social kompetens  
Engquist (1994) talar om relationskompetens som en förmåga att vara motiverad av att 
bibehålla och utveckla en relation. Men för det krävs också kunskaper för att kunna hantera 
relationen i förhållande till aktuell kontext. Engquist betonar att relationen måste vara 
tillräckligt intressant för båda parter för att relationen ska bibehållas och utvecklas. Just detta 
påvisar Engström (2005) i sin avhandling där medarbetarna ser det personliga mötet och 
relationen som av stor betydelse för utvecklingssamtalet, där parterna i lugn och ro kan 
samtala och lyssna på varandra och få möjlighet att bygga förtroende. En annan förutsättning 
för relationens utveckling är enligt Engquist (1994), social kompetens vilket beskrivs som en 
förmåga att kommunicera med andra, kunna sätta ord på egna tankar och känslor och bli 
medveten om hur andra påverkas av mitt agerande. Det handlar alltså om att skaffa sig insikt i 
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sitt eget sätt att vara och kommunicera. När det gäller kommunikationsförmågan, menar 
Engquist att det inte finns något ”bästa” sätt att kommunicera, men med kunskap, insikter och 
praktisk erfarenhet kan man förbättra sin kommunikation, sina relationer och därmed sin 
sociala kompetens.  
 
 
2.3.2 Kommunikationshinder 
 
Då mitt syfte är att undersöka utvecklingssamtalets kommunikation och relation, ser jag det 
som viktigt att också lyfta fram några hinder som kan försvåra en tillfredsställande 
kommunikation. I detta avsnitt belyser jag därför kort, några svårigheter, bland annat stress. 
Detta ämne finns det en mängd forskning om. Min avsikt är dock inte att fördjupa mig i något 
ämne, utan endast att lyfta vissa problem i kommunikationen.   
 
 
Missförstånd 
Jäghult (1992) menar att risken för missförstånd finns inbäddad i varje situation där 
kommunikation förekommer. Han menar att missförstånd ofta beror på att vi har svårt att 
formulera oss, men det finns också andra påverkande faktorer. Vårt verbala språk ska läggas 
samman med vårt sätt att agera och bete oss, som i sin tur ska tolkas av motparten genom sin 
förmåga att lyssna och förstå vad som kommunicerats. Detta har diskuterats under 
Lyssnarprocessen enligt Jönsson (2004). I sammanhanget vill jag referera till Hargie & 
Dickson (2008) som menar att tolkningen är ytterst individuell och ska bearbetas utifrån 
personens egna erfarenheter och kunskaper. Dessutom ska personen själv i 
kommunikationsprocessen kunna sätta ord på sina tankar på ett sådant sätt att detta förstås av 
motparten. Av detta kan man därför dra slutsatsen att de steg som kommunikationsprocessen 
innefattar, innebär stora risker för missförstånd och det är inblandade personers ansvar att 
utreda missförstånd för att inte relationen ska påverkas på sikt. Engquist (1994) talar också 
om missförstånd i kommunikationen och anser att inkongruens är en starkt bidragande faktor 
som kan skapa oro och missförstånd, eftersom budskapen blir otydliga. Begreppet innebär till 
exempel att en persons uttalanden inte upplevs överensstämma med personens sätt att agera 
eller bete sig på. Engquist ger ett exempel i form av en chef som säger sig vilja ha en öppen 
dialog, men som med sin kropp och sina uttryck, förmedlar något annat. Detta vill jag jämföra 
med Askfelt & Soovik (2004) som påvisar att medarbetare ibland aktar sig för att ta upp saker 
med sin chef i utvecklingssamtalet, då de menar att chefen kan ha svårt att hantera 
samtalsämnet. 
 
 
Stress 
Engquist (2002) anser att stress är en kraftigt hämmande faktor i all kommunikation och som 
jag skrev i inledningen av denna uppsats, så menar Engquist att många oroar sig inför sina 
utvecklingssamtal och att alla mer eller mindre är spända inför dem. En anledning till denna 
oro och stress kan enligt Engquist vara, dåliga erfarenheter av tidigare utvecklingssamtal. 
Stress kan också bero på att relationen till vederbörande inte är den bästa och att det därför 
känns olustigt att behöva sitta ned tillsammans med denne, särskilt om man saknar underlag 
för hur ett planerat samtal skall gå till. Engquist menar att människors oförutsägbarhet och att 
man inte vet hur man ska handskas med egna och andras reaktioner, skapar oro. Dessutom är 
många rädda för att tappa kontrollen i samtalet. Oron kan därför leda till att man skyller på att 
man inte har tid att träffas, att arbetsplatsen inte behöver utvecklingssamtal eller att man helt 
enkelt ser utvecklingssamtal som meningslösa. Samtidigt menar Engquist att man inte får 
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glömma bort, att en viss spänning i dessa sammanhang är något naturligt, eftersom varken 
chef eller medarbetare kan veta hur ett samtal kommer att utvecklas. Engquist (1994) 
beskriver hur graden av psykiskt obehag kan variera, allt ifrån mildare former av ängslan och 
oro, till den mest svåruthärdliga form då jag bara vill lämna rummet och försvinna. Andersson 
& Tedfeldt (2009) påtalar att man inte kan uttala sig om en händelse i sig är stressfylld. De 
menar att känslan bara kan utgå från individens egen upplevelse och att denna uppstår på 
bråkdelen av en sekund. Känslan har att göra med våra snabba tolkningar som vi gör utifrån 
vår subjektiva uppfattning, vilket inte alls behöver överensstämma med andra människors 
uppfattningar. De menar dock att en vanlig anledning till stress i arbetslivet är just känslan av 
konfliktfyllda möten och osämja med kollegor eller chef. 
 
 
Dominans 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) definierar dominans som ett sätt att markera status till 
exempel när man agerar ”besserwisser”, då man pådyvlar andra egna åsikter eller om man 
behandlar andra på ett nedlåtande sätt. Detta omöjliggör en utvecklande kommunikation och 
oftast medför det samarbetsproblem, eftersom dominans utgörs av självupptagenhet och brist 
på empati. Jönsson (2004) menar att chefer i utvecklingssamtal ofta lägger beslag på tiden 
själva, genom att förklara, argumentera eller övertala medarbetarna. Just detta påvisar både 
Lindgren (2001) och Forsström (2000) i sina avhandlingar, vilket ger medarbetarna litet 
talutrymme. Lindgren påvisar till och med att medarbetarna ibland både nonchaleras och 
tystas. Forsström nämner begreppet envägskommunikation, vilket hon menar bara hör 
hemma i formella samtal och inte i samband med utvecklingssamtal. Jönsson (2004) hävdar 
dock för chefernas försvar, att förfaringssättet kan vara omedvetet och beror på att chefen vill 
så väl att denne glömmer att lyssna. Ett annat sätt att dominera utvecklingssamtalet, är att det 
blir ett ”förhör”, där chefen istället för att lyssna, riktar fokus på sig själv. Det kan enligt 
Jönsson i sämsta fall leda till att medarbetaren börjar svara på det sätt som denne tror att 
chefen önskar. Ett sådant förfaringssätt liknar enligt Ronthy-Östberg & Rosendahl (1992) de 
gamla medarbetarsamtalen, där chefens uppgift mer var att intervjua medarbetarna. Engquist 
(1994) anser att det får tråkiga konsekvenser, chefen får en mängd information, medan 
medarbetarna blir utan. 
 
Ohnstad (1995) menar att dominans automatiskt medför en maktskillnad. Hon kallar 
relationen för komplementär och pekar på risken för kommunikationsproblem. Det naturliga 
enligt henne är att parten i ”underläge”, blir mer känslig och på sin vakt, samtidigt som denne 
blir beroende av den andres välvilja. Maktförhållandet gör att den ”underlägsna” berättar om 
sina upplevelser, men aldrig den andre. Engquist (2002) menar att maktskillnaden grundas på 
skilda kunskaper, erfarenheter och status. Det kan ge samtalet olika följder, antingen dynamik 
och utvecklad relation, eller låsta positioner med destruktiv kommunikation som följd.  
 
Jag har tidigare i uppsatsen beskrivit abstraktionsnivåer och Engquist (1994) menar att ett 
medvetet byte av nivå, är ett sätt att dominera. Det kan exempelvis gälla en besvärlig fråga 
som man har svårt att svara på och istället väljer att skratta bort eller att ironisera över. Att på 
detta sätt nonchalera människor i deras försök att kommunicera och skapa en relation, är på 
alla sätt förödande för en utvecklande kommunikation, enligt Engquist. Ett annat sätt är att 
försöka lösa andras problem, i stället för att lyssna till den som äger problemet och låta en 
lösning växa fram under samtalets gång. Att på detta sätt tro sig veta vari problemet ligger, är 
omöjligt om man inte lyssnat till personens subjektiva bild.  
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2.4 Det utvecklande samtalet 
  
I avsnittet ”Bakgrund” nämnde jag några av utvecklingssamtalets olika syften, varav ett är 
att utveckla individerna i samtalet, nämligen chef och medarbetare. Med vad är det som krävs 
för att ett samtal ska leda till utveckling? Här har jag valt att lyfta fram några faktorer som 
litteratur och forskning pekar på.   
 
2.4.1 Förutsättningar för det utvecklande samtalet  
 
Engquist (1994) menar att en grundläggande förutsättning för det utvecklande samtalet är att 
det finns en viss tid som är tillräckligt lång, ur subjektiv mening. Detta är nödvändigt för att 
samtalet ska mynna ut i nya kunskaper och insikter. Moxnes (1991) enligt Engquist (1994) 
menar också att ett personligt förhållningssätt krävs och att ju mer personlig man kan vara, 
desto större är förutsättningarna för en utveckling, eftersom utveckling grundas på individens 
egen självbild.     
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) talar om tillit som en viktig faktor för gruppers 
utveckling i arbetslivet. Det gäller tillit till både arbetsrelation och yrkeskompetens. De menar 
att först när parterna känner sig trygga och accepterade, finns förutsättningar för konstruktiv 
problemlösning. Men tillit tar tid att utveckla, eftersom det bara kan grundas på tidigare 
positiva erfarenheter. Författarna menar dock att om tillit väl har skapats, fungerar den 
konfliktförebyggande, eftersom tillit främjar en välvillig och uppriktig kommunikation. Det 
ökar möjligheterna för att människor i arbetslivet ser sina möten som meningsfulla och att de 
går stärkta därifrån. De betonar dock vikten av att alla mötesdeltagare känner till mötets syfte, 
för att komma dit med rätt förväntningar. Jäghult (1992) menar att utveckling handlar om att 
våga bjuda på sig själv och att erbjuda hjälp i kommunikationen. Han menar att om man i 
samtalet vågar erkänna sin sårbarhet och sina svagheter, skapas en plattform för framgångsrik 
kommunikation. Engquist (1994) menar att ett sådant förhållningssätt motverkar stress, hos 
båda parter.  
 
 
Uppskattning och erkännande 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) menar att känslan av uppskattning och respekt utgör 
viktiga förutsättningar för den utvecklande dialogen, även i arbetslivet. De menar att många 
tror att vuxna borde kunna nöja sig med sin egen bedömning, men så enkelt är det inte. 
Författarna menar att vuxna i det avseendet har samma behov som barn och att vi i alldeles 
för hög grad snålar med att ge varandra uppskattning. Istället borde vi se den som en alldeles 
gratis motivationsfaktor. Wall (1999) är av samma åsikt och menar att chefer är en grupp som 
ofta slarvar med detta och istället för att tala med berörd person, talar de med andra om saken.   
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) talar om riskgrupper utifrån perspektivet, att inte få 
uppskattning. Det kan gälla personer som fungerar väl i de flesta sammanhang, men som inte 
får beröm för att alla tar deras arbete för givet eller att de redan tros känna till sina förtjänster. 
Chefer och arbetsledare är en sådan grupp där många arbetsinsatser dessutom står utom 
synhåll för både medarbetare och andra chefer. Men författarna menar också att problemet i 
hög grad gäller de anställda och hänvisar till en studie där 37 % av de tillfrågade uppgav att 
de aldrig eller nästan aldrig fick stöd eller uppmuntran av sin chef. Dahlqvist & Leirup (1988) 
påvisade i sin studie att det bästa belöningssystemet som anställda önskade var belöning i 
form av erkännande för goda arbetsinsatser. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) anser att 
brist på uppskattning kan leda till att man själv drar sig för att ge andra erkännande. Om man 
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upplever detta, kan det därför vara på sin plats att själv ta initiativ och berätta vad man 
åstadkommit, vilket inte är detsamma som att skryta. Istället bidrar man till ett utvecklande 
klimat. Författarna menar att vi behöver speglas i varandra för att utvecklas i vår arbetsroll 
och som individer. Vi ska ”lägga oss i” och vi ska låta andra ”lägga sig i”. Då blir 
arbetsplatserna mer levande. Jäghult (1992) funderar över varför beröm ges i så liten 
omfattning. Han talar om blyghet som en faktor, att vi inte vet hur motparten uppfattar vårt 
beröm och att det kan upplevas som smicker. Att ge beröm för berömmandets skull, vill 
Jäghult absolut avråda ifrån. Däremot efterlyser han målmedvetna analyser för att få fram 
lyckade resultat som medarbetaren har anledning att känna sig nöjd med.  
 
 
Feedback – Återkoppling – Konstruktiv kritik    
Enligt Jönsson (2004) är feedback en nödvändighet i utvecklingssamtal för att parterna ska 
kunna utvecklas som människor och som yrkesverksamma individer. Det ostörda samtalet är 
en förutsättning för att parterna ska kunna beskriva sina känslor och reaktioner om hur man 
påverkas av motpartens sätt att vara, agera eller uttrycka sig. Det är viktigt att det kopplas till 
en konkret situation som motparten ges möjlighet att ge sin bild av. Det ska framgå att det 
ligger i allas intresse att situationen förbättras, inte att kritisera i sig. Äkta feedback innehåller 
enligt Jönsson, aldrig beskyllningar, värderingar eller tillrättavisningar.  Han framhåller 
vidare att feedback bara får riktas mot något som är möjligt att förändra, för att vara 
meningsfull. 
 
Wall (1999) menar att kritik ska ges när den är färsk och man får absolut inte kritisera någon 
inför en annan person eller grupp. Wall råder oss att vara raka i våra budskap för att undvika 
missförstånd och att tala utifrån jagbudskap, vilket innebär att beskriva det jag själv har 
noterat, upplevt eller uppfattat. Hon jämför begreppet med du-budskap där fokus istället läggs 
på motparten, som oftast reagerar fientligt och går i försvar, eftersom denne känner sig 
anklagad och dömd. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) talar om vikten av att ha klart för 
sig vad man vill uppnå med sin kritik och man noggrant måste förbereda sig för att kunna 
vara konstruktiv och framtidsinriktad. Engquist (1994) relaterar till utvecklingssamtalet och 
menar att chefer inte ska förvänta sig några ärliga omdömen, eftersom det kräver en 
förtroendefull relation. Han tipsar därför chefer att utifrån en konkret situation, be 
medarbetaren beskriva hur chefen skulle kunna göra detta på ett bättre sätt. Engquist menar att 
det ökar chansen för chefen att få ett ärligt svar, eftersom medarbetaren inte behöver tala om 
personliga egenskaper. 
 
Jäghult (1992) menar att chefen primärt bör vara den som initierar återkoppling, men att 
medarbetaren efter hand ska förbättra sin förmåga och på så sätt bidra till en dubbelriktad 
kommunikation där både chef och medarbetare ger varandra råd och tips och talar om hur de 
upplever varandra. Lindgren (2001) visar att cheferna knappt ägnas någon tid alls, och att 
kritik i utvecklingssamtal sällan ges, varken av chef eller medarbetare. Men hon visar ändå att 
cheferna var något mer benägna att ta emot kritik. Forsström (2000) visar i sin studie att den 
undersökningsperson som upplevt det mest jämbördiga samtalet också var den som medgav 
att denne hade kunnat vara bättre på att ge chefen återkoppling.  
 
 
Svårigheter i samband med feedback och återkoppling 
Jäghult (1992) menar att feedback i allmänhet är svår att både ge och ta emot, varför man bör 
se utvecklingssamtalet som ett naturligt tillfälle för båda parter att träna detta på ett 
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systematiskt sätt. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) anser att feedback tillsammans med 
konflikthantering i arbetsgrupper är det svåraste att hantera, varför många lägger ansvaret på 
chefen, och även om ledaren har ett ansvar i detta, bör alla sträva efter att ge såväl positiv 
som negativ återkoppling. Engquist (1994) menar i sammanhanget att samtal som pågår utan 
att man vågar lyfta känsliga ämnen, är mer ångestskapande än öppna samtal.  
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) ser en svårighet i att vi ofta talar om att kritisera 
handlingen och inte personen. De menar att synsättet inte är realistiskt, eftersom det vi gör 
och det vi åstadkommer alltid utgår från oss själva. Därför blir det svårt att helt åsidosätta sig 
själv som person. Men författarna menar ändå att man kan träna sig i att ta emot feedback, 
även om den är negativ. Genom att själv efterfråga feedback, är man mer förberedd i 
situationen, vilket gör det lättare att hantera egna känslomässiga reaktioner. Engquist (1994) 
menar att negativ återkoppling kan vara svår att ta till sig och att de flesta på kort sikt reagerar 
med ängslan och olika försvarsreaktioner för att slippa känna obehag. Men han menar vidare 
att om man väl satt namn på ”trollen”, så mister de sin makt och man känner sig lättad till 
både kropp och själ. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) är av samma åsikt och menar att 
parterna måste vara professionella och våga ta tag i problemen istället för tro att det löser sig 
av sig själv. De talar vidare om anledningar till detta och menar att ett undvikande 
förhållningssätt ofta beror på egna ouppklarade konflikter eller en rädsla för att kritiken är 
dåligt underbyggd. Ibland kan det också kännas lättare att reagera om man vet att man har 
andra att luta sig mot eller att gömma sig bakom. Författarna menar också att många är 
oroliga för att efteråt inte kunna ställa saker och ting till rätta eller att man får höra obekväma 
sanningar om sig själv i samband med att kritik ges. 
 
 
2.4.2 Det utvecklande samtalets effekter - Att växa som människa? 
 
Ett av tidigare nämnda syften med utvecklingssamtalet är ju att individerna, det vill säga chef 
och medarbetare, ska utvecklas som yrkesmänniskor och som individer. Men vad innebär det 
egentligen att växa som människa? Holm (2001) anser att samtalet fyller en viktig funktion 
för att skaffa sig självinsikt kring egna styrkor och svagheter. Hon menar att det är först då 
som man kan förstå andras perspektiv, vilket underlättar för oss i våra relationer. Men en 
förutsättning är en öppen diskussion där vi vågar lyssna till och ta emot andras konstruktiva 
feedback på ett reflekterande sätt. Holm menar att våra psykiska försvar, gör det svårt för oss 
att ta till oss budskapen men genom att använda andras reflektioner introspektivt och fundera 
över egna brister, utan att straffa oss själva, kommer insikterna att förbättras. Då kan vi börja 
kommunicera på ett konstruktivt sätt och växa som människor och yrkesindivider. Jäghult 
(1992) menar att när vi skapat självinsikt är vi mer harmoniska och slipper därför många inre 
konflikter. De gör att vi lättare kan ”ta” kritik och vi ser kritiken som konstruktiva råd, snarare 
än uttryck för fientlighet. Engquist (1994) menar att personer som dessa är integrerade, vilket 
innebär att man är trygg i sig själv och kan tänka, känna och handla utifrån det. Integrerade 
personer vågar visa sin osäkerhet utan att trampa på andra och är tydliga i sin kommunikation. 
Det gör att en integrerad person kan bolla tillbaka problem till ägaren och slipper på så sätt 
vara avfallskvarn för andras problem. Engquist menar dock att det är omöjligt att ständigt 
vara välintegrerad. Istället får vi nöja oss med att vara det från och till. Holm är inne på 
samma spår och betonar att alla människor bär på inre konflikter som gör att vi emellanåt 
reagerar känslomässigt i kontakten med andra. Men om vi är motiverade till att lära oss mer 
om oss själva, kommer vi lättare att kunna hantera besvärliga situationer. 
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Andersson & Tedfeldt (2009) menar att kommunikation och samverkan med andra, gör att vi 
tränar och förbättrar vår sociala förmåga, vilket i sin tur underlättar i våra relationer, eftersom 
förmågan att kommunicera ger oss en känsla av kontroll. Det gör att människors stress 
minskar. Författarna menar att en person med god social förmåga, snabbare kan lösa 
konflikter och därför förebygger stress. En socialt oskicklig person däremot, kan förvärra en 
konflikt genom sitt sätt att agera. 
 
 
Demokratiskt och professionellt förhållningssätt 
Nu är inte det här en studie som i första hand studerar chefernas eventuella utveckling, men 
eftersom cheferna faktiskt utgör en viss del i enkäten, vill jag ändå belysa några av de effekter 
som kan komma cheferna till del när de utvecklas i sin profession och som människa.  
 
Engquist (2002) menar att vissa chefer är mer uppskattade än andra och att det beror på att 
cheferna har utvecklat ett demokratiskt förhållningssätt som skapar både förtroende, respekt 
och medinflytande hos medarbetarna. Engquist hänvisar till arbetsvetenskaplig forskning när 
han påvisar att det demokratiska och flexibla ledarskapet är det mest effektiva och mest 
omtyckta bland medarbetarna. Engquist beskriver en demokratisk chef som lyhörd för andras 
åsikter utan att förringa egna. En demokratisk chef har god kunskap om såväl organisationen 
som dess medarbetare och denne vågar erkänna fel och misstag utan att trampa på andra. 
Personen ifråga har god social förmåga och känner tillit till medarbetarna som ses som vuxna, 
mogna och ansvarskännande individer. I samtalet är chefens attityd till medarbetaren viktig, 
att denne visar intresse och bekräftar medarbetaren. Detta är viktigare än att säga de rätta 
sakerna. Å andra sidan menar Engquist att intresse inte kan tvingas fram, eftersom det 
grundas på spontanitet. Men bristande intresse kommer alltid enligt Engquist, att leda till 
bristande intresse från samtalspartnern. Detta förhållningssätt enligt Engquist, tyder på 
personlig mognad och att chefen har vuxit i sitt sätt att agera och förhålla sig i sin roll som 
chef.  
 
Holm (2001) diskuterar också det professionella förhållningssättet och syftar på 
samtalsledarens roll i ett möte med en annan människa. I begreppet ligger en strävan efter att 
tillgodose verksamhetens, medarbetarens eller patientens behov framför egna behov och 
känslor. Det innebär att visa respekt, medmänsklighet och personligt bemötande, vilket 
grundas på empati. Holm menar att empati är en förutsättning för att kunna skapa kontakt och 
välbefinnande i en kommunikationssituation, vilket är extra viktigt i samtal med människor 
som befinner sig i besvärliga situationer. Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) menar att när 
människor har lärt sig att aktivt lyssna på andra, genom att själv dröja med att tala och när de 
kan skapa social kontakt utan att avbryta eller själv gå i försvar när kritik framförs, då har vi 
använt oss av våra samtal på ett konstruktivt sätt, byggt vår självkänsla och vuxit som 
människor.  
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3. Kvantitativ Metod och genomförande 
 
Jag kommer i detta avsnitt att redovisa den metod jag valt för att svara på studiens 
kvantitativa syfte och frågeställningar. Aktuell studie är en multipel fallstudie som baseras på 
bekvämlighetsurval där undersökningspersonerna utgörs av medarbetare från två 
arbetsgivarsektorer, privat och offentlig sektor. Datainsamlingen har genomförts med hjälp 
av strukturerade enkäter som med univariat och bivariat analys statistiskt har beräknats.  
 
 
3.1 Metodologiska utgångspunkter  
 
Studien är kvantitativ i sin ansats och inriktad på att mäta, i detta fall begrepp såsom 
kommunikation, relation, förmågor etc. Min önskan är att få en uppfattning om antal eller i 
hur hög grad, till exempel en känsla existerar. Det innebär ett positivistiskt inslag där jag 
utifrån ett mer objektivt synsätt når kunskap (Kvale & Brinkmann, 2010). Eftersom 
begreppen kommunikation och relation är abstrakta och därför svåra att mäta, har dessa 
operationaliserats. Det innebär enligt Bryman (2001) att ”omvandla” begreppen och hitta 
mätbara indikatorer till dessa. Den litteratur och forskning som jag tagit del av, har i detta fall 
fått utgöra den källa och inspiration som behövts för att kunna operationalisera begreppen till 
mätbara enkätfrågor. Dessa har sedan tillsammans bildat de indikatorer som behövs för att 
kunna svara på studiens syfte och frågeställningar. Kausalitet är inte aktuellt i denna studie då 
avsikten i första hand, inte berör orsakssamband. Studien kommer istället att vara deskriptiv 
och besvara hur medarbetarna ser på sina utvecklingssamtal. Generalisering är inte heller 
aktuellt då urvalet ej är av sannolikhetskaraktär. Däremot är min ambition att studien ska 
kunna replikeras genom en tydlig metodbeskrivning.  
 
 
3.2 Undersökningsdesign 
 
Fallstudien innebär enligt Bryman (2001) en intensiv studie av ett enda fall där forskaren på 
ett ingående sätt vill belysa ett fenomen av komplex och specifik natur där syftet är att 
undersöka hela fallet till exempel med hjälp av triangulering. Bryman menar att ansatsen kan 
vara antingen kvantitativ eller kvalitativ. I denna studie är jag intresserad av att undersöka 
utvecklingssamtalen på två arbetsplatser och att dessutom jämföra dessa, varför fallstudien 
som enskild design inte räcker. Inte heller är tvärsnittsdesign intressant, eftersom jag inte har 
för avsikt att studera ett fenomen vid en viss tidpunkt. Bryman beskriver istället en 
jämförande eller komparativ design som ett sätt att undersöka och jämföra olika 
kontrasterande fall med identiska metoder för att ge ökad förståelse av ett fenomen. Av detta 
resonemang skulle jag därför vilja benämna denna studie som en multipel fallstudie, med 
jämförande inslag, där jag har möjlighet att undersöka utvecklingssamtalen på ett ingående 
sätt men också på ett jämförande sätt. På så sätt kan jag undersöka medarbetare från två olika 
arbetsgivarsektorer utifrån samma syfte och frågeställningar och med samma metod. 
 
 
3.3 Urval 
 
Urvalsprocessen började med att jag funderade över vilka kriterier som var aktuella i min 
studie. Dels ville jag ha minst en arbetsplats vardera som representerade offentlig respektive 
privat sektor. Men jag ville också ha ett urval där undersökningspersonerna har en 
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eftergymnasial utbildning. Detta för att något minska bakgrundsfaktorernas skillnader. Det 
var också viktigt att få med både kvinnor och män i studien eftersom en av mina 
frågeställningar berör just, könsskillnader. Utifrån dessa grova kriterier har jag använt mig av 
personliga kontakter och på så sätt också fått kontakt med cheferna som ingår i min studie. 
Urvalsmetoden kallas enligt Bryman (2001) för bekvämlighetsurval, en form av ej 
slumpmässigt urval. Efter godkännande av cheferna har studien kommit att omfatta två 
stickprov, ett från offentlig sektor och ett från privat sektor. Det är dessa chefers medarbetare 
som utgör aktuellt urval. Nedan gör jag en kortfattad presentation av dessa båda sektorer. När 
det gäller studiens population utgörs denna därför av medarbetare inom offentlig och privat 
sektor inom gränserna för en medelstor svensk kommun. Populationen i detta fall innebär 
därför en mängd olika yrkesinriktningar, utbildningsnivåer, olika könstillhörighet och ålder. 
Jag är också medveten om att studiens båda stickprov till stor del ser olika ut, både med 
avseende på erfarenhet av utvecklingssamtal, yrkesinriktning, ålder och vana att 
kommunicera. Det kommer säkert också att finnas skillnader med avseende på ledarskap, 
chefernas utbildning och erfarenheter samt utvecklingssamtalens karaktär och syften. Det gör 
att läsaren själv måste försöka bilda sig en uppfattning om resultaten och hur representativa 
dessa kan vara för kvinnor och män och för respektive arbetsgivarsektor.  
 
 
3.3.1 Kort presentation av arbetsgivarsektorer  
 
De arbetsplatser som ingår i denna studie representerar dels landstinget och dels ett företag 
inom privat sektor. Medarbetarna inom landstinget arbetar i vårdsektorn inom en av 
landstingets specialistverksamheter, som i detta fall omfattar ca 70 personer. Samtliga 
undersökningspersoner har en utbildning på lägst högskolenivå inom till exempel medicin, 
psykologi etc. Alla berörda personer har så gott som daglig kontakt med patienter och deras 
anhöriga, vilket innebär en mängd situationer som kräver att personalen anpassar sin 
kommunikation efter patienternas funktionsnivå. Arbetet är främst individuellt, men det 
kräver också samarbete mellan teamets olika specialister. Detta medför många 
mötessituationer för att diskutera patienters behandling och utveckling. Arbetet innebär också 
många kontakter med externa personer. Chefen arbetar på verksamhetsnivå, underställd en 
enhetschef som i sin tur har ett antal chefer över sig i hierarkin. Antalet medarbetare och 
utvecklingssamtal som chefen ansvar för är ca 30 stycken. Därutöver ansvarar chefen också 
för andra personalkategorier inom verksamheten. Det är dock oklart om även dessa ingår som 
personer att genomföra utvecklingssamtal med. Landstinget har som policy att genomföra 
utvecklingssamtal med sina medarbetare en gång per år.  
 
Undersökningspersonerna inom den privata sektorn arbetar på ett internationellt företag inom 
branschen för IT och kommunikation, där arbetsplatsen lokalt omfattar ca 1500 medarbetare. 
Även här är undersökningspersonerna utbildade på lägst högskolenivå framför allt inom 
ämnet teknik. Personerna arbetar sektionsvis under en teamledare som har det övergripande 
ansvaret för sektionens arbete. Det vanliga på denna arbetsplats är att arbetsuppgifter fördelas 
under gemensamma möten, varefter medarbetarna själva, alternativt i samarbete med 
kollegor, ansvarar för sina tilldelade arbetsuppgifter. När det uppstår problem någonstans i 
processen, samlas sektionens medlemmar och diskuterar problemet för att hitta en lösning. I 
arbetsuppgifterna för flertalet medarbetare ingår att kommunicera på koncernspråket, 
engelska. Cheferna arbetar som första linjens chefer, underställd ett antal andra chefer i 
hierarkin. Antalet medarbetare och utvecklingssamtal som respektive chef ansvarar för är ca 
20 stycken. Som policy har detta företag som mål att genomföra utvecklingssamtal med varje 
medarbetare en gång per år. Dessutom sker ett antal uppföljningssamtal mellan chef och 
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medarbetare. Målsättningen är att ett sådant samtal ska äga rum en gång per kvartal. I 
verkligheten sker dock detta ca tre gånger per år.  
 
 
3.3.2 Undersökningspersoner 
 
Totalt har 43 personer besvarat enkäten. Av dem arbetar 23 stycken inom Landsting och 20 är 
privatanställda. Undersökningspersonerna består av 28 kvinnor och 15 män. Av kvinnorna 
arbetar 21 inom Landstinget och 7 inom privat sektor. Av männen arbetar 2 personer inom 
Landstinget och 13 inom det privata. När det gäller åldersfördelningen är 4 personer 20-29 år 
och 12 personer 30-39 år. Den största kategorin är åldern 40-49 år. Här återfinns 14 personer. 
Vidare är 11 stycken 50-59 år och slutligen 2 personer, 60-69 år.   
 
 
3.4 Enkätkonstruktion  
 
Syftet med studien är att kvantitativt undersöka hur medarbetare uppfattar sina 
utvecklingssamtal. Mitt intresse är därför att försöka fånga många personers uppfattningar, 
och på så sätt kvantifiera objektiva data. Jag är inte intresserad av några enskilda personers 
versioner, vilket skulle vara fallet i kvalitativa intervjuer. Istället är min önskan att få en 
uppfattning om antal och i hur hög grad något existerar. Därför vill jag hänvisa till Kvale 
(2010) som menar att dessa anledningar är fog nog för att använda den kvantitativa enkäten 
som datainsamlingsmetod. Den passar helt enkelt studiens syfte och frågeställningar.  
 
Jag ville undersöka hur medarbetarna uppfattar kommunikationen och relationen i 
utvecklingssamtalet och utifrån läst litteratur och forskning stod det klart att, för att 
utvecklingssamtalet ska uppfattas som lyckat, krävs insatser från både medarbetaren och 
chefen, även om chefen har det övergripande ansvaret. Det var också tydligt att 
förberedelserna hos båda parter är viktiga, liksom att kommunikation och relation hör ihop. 
Eftersom syftet med utvecklingssamtalen enligt litteraturen, bland annat är att utveckla både 
medarbetare och chef, ville jag också ställa några frågor kring hur medarbetarna ser på 
utvecklingssamtalets effekter. Mitt intresse för kommunikation och relation, tillsammans med 
läst litteratur och forskning, utmynnade i den färdigställda enkäten som består av sex olika 
delar; inför utvecklingssamtalet, chefens insatser och förmågor, egna insatser och förmågor, 
gemensam kommunikation och relation samt, efter avslutat utvecklingssamtal. Eftersom 
ansatsen är kvantitativ, ville jag inte ha några kvalitativa svar att bearbeta. Jag valde därför att 
låta undersökningspersonerna svara på mina frågor, genom att ringa in den siffra på en 7-
gradig Likertskala, som bäst representerar deras svar. Svarsmöjligheterna skulle motsvara 
ytterligheter såsom; Inte alls – I mycket hög grad, Oviktigt – Mycket viktigt, Dålig – Mycket 
bra osv.   
 
Enkätens design har också varit viktig för mig, varför jag har lagt ner stor möda på 
utformning av instruktioner och frågeformuleringar. Jag ville ha en så ”heltäckande” enkät 
som möjligt och att de olika delarna skulle vara hyfsat lika i omfattning. Jag ville också att ett 
nytt stycke i enkäten skulle börja på en ny sida, samtidigt som varken frågor eller antal sidor 
fick vara för stort. Min ambition var att enkäten skulle upplevas som ”proffsig” i sitt 
utförande och ”luftig” för att kanske kännas mer intressant att besvara. Enkäten i dess 
utformning finns i bilaga 2. 
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3.5 Datainsamling 
 
Datainsamlingen började med att samtliga undersökningspersoner via E-post, fick information 
om stundande enkät. Detta skedde veckan innan enkätutdelningen för att förbereda 
undersökningspersonerna. I detta dokument som cheferna distribuerade, informerade jag om 
bland annat studiens syfte, samtyckeskravet samt om konfidentialitet (se bilaga 1). Veckan 
därpå inleddes utdelningen av enkäterna. I det ena fallet ansvarade chefen för detta och i det 
andra fallet, var min kontaktperson ansvarig. Jag hade på förhand av cheferna fått reda på hur 
många personer som enligt mina kriterier, var aktuella för att besvara enkäterna. Det bifogade 
dokumentet innehöll kontaktuppgifter till mig samt datum och klockslag för senaste tid för 
inlämning. Jag hade kommit överens med cheferna om att en arbetsvecka kunde vara lagom, 
då många emellanåt är på resande fot och därför behöver ett antal dagar på sig att besvara 
enkäten. Jag tillverkade också en försluten låda som var märkt ”Enkätsvar”. På lådans lock 
stod också angivet, sista inlämningsdag samt klockslag. Lådan placerades på respektive 
arbetsplats, i det ena fallet i receptionen och i det andra fallet, där undersökningspersonerna 
fikar. Ett par dagar innan sista inlämningsdag, hade jag kommit överens med cheferna om att 
via dem och E-post, skicka en påminnelse. Detta för att minska risken för bortfall. Lådorna 
med de besvarade enkäterna hämtades under eftermiddagen, sista inlämningsdag.    
  
 
3.6 Bearbetning av enkätdata  
 
En kvantitativ databearbetning innebär enligt Bryman (2001) att omvandla information till 
kodade siffror. Efter att ha tilldelat varje enkät ett Id-nummer har enkätens inledande 
kategorifrågor på nominalnivå, kodats för att kunna bearbetas. Det betyder att varje 
svarsalternativ för respektive fråga, har numrerats, efter den ordning de presenterats i enkäten. 
Resterande frågor som besvarats via den 7-gradiga intervallskalan, är redan kodade, genom de 
siffror som medarbetarna har ringat in. Alla siffror har sedan matats in fråga för fråga, enkät 
för enkät, i det statistiska dataprogrammet, SPSS, som utfört alla beräkningar. Enligt Bryman 
är det viktigt att markera eventuella bortfall på ett sådant sätt att de inte blandas med övriga 
siffror. I denna studie har bortfallen markerats med siffran 0.  
 
Dataanalys handlar enligt Bryman (2001) om att analysera olika variabler. Studiens syfte är 
att med hjälp av olika enkätfrågor, utreda hur medarbetarna uppfattar sina utvecklingssamtal. 
Det intressanta blir alltså att på ett deskriptivt sätt hantera frågorna var för sig och genom 
beräkningar av medelvärde och standardavvikelse, få en bild av hur medarbetarna uppfattar de 
enskilda frågorna och samtalen i stort. Med standardavvikelse kan jag påvisa hur nära eller 
långt ifrån personerna är i sina uppfattningar för respektive fråga. Analysmetoden kallas 
univariat och står för att en variabel hanteras och analyseras enskilt, utan inblandning av 
andra variabler.  
 
I studiens syfte ingår också att jämföra kvinnor och män samt aktuella arbetsgivarsektorer. 
Den typ av beräkningar som då krävs kallas enligt Borg och Westerlund (2007) för 
inferentiell eller signifikanstestande statistik. Frågeställningarna kring eventuella skillnader 
har beräknats med bivariat analys, då det i detta fall handlat om att jämföra två variabler med 
varandra. Då variabeln ”kön” är dikotom och den 7-gradiga skalan är på intervallnivå, har 
oberoende t-test använts för att beräkna eventuell signifikans. I denna studie har jag utgått 
från en signifikansnivå på 0,05 p ≤ 0,05. Det innebär att om det beräknade p-värdet är ≤ 0,05 
kan jag med statistisk säkerhet säga att skillnaden är signifikant, den är så pass stor att den 

                                     20  



antagligen inte har uppkommit av en slump (Borg och Westerlund, 2007). Beräknade resultat 
redovisas för de första fem frågorna i stapeldiagram och för resterande frågor, dels i en tabell 
för respektive avsnitt i enkäten, men också i text där jag på ett mer kvalitativt sätt försöker 
tolka det kvantitativa resultatet.  
 
 
3.7 Kvalitetskriterier  
 
3.7.1 Reliabilitet 
 
En del av reliabilitetsbegreppet enligt Bryman (2001) handlar om hur stabilt ett resultat är. 
Denna studie handlar om att mäta människors subjektiva upplevelser, vilka inte kan ses som 
speciellt stabila, eftersom de kan förändras över tid beroende på dagsform, vad personen 
upplevt strax före ifyllandet av enkäten osv. Tiden som gått sedan utvecklingssamtalet kan 
också återspeglas i enkätsvaren. Vissa saker kommer man tydligt ihåg, medan man glömmer 
andra. Studiens stabilitet, kan därför inte fullt ut, säkerställas. Ett sätt enligt Bryman att 
säkerställa stabilitet, är att göra ett ”test-retest”, att helt enkelt göra om samma test igen. Ett 
mått på god stabilitet ska i så fall motsvara det föregående testets resultat. Ett sådant test har 
inte utförts i denna studie. Intern reliabilitet har enligt Bryman med indikatorers mått att göra, 
vilka ska korrelera i förhållande till varandra och till personernas svar. I denna studie används 
en 7-gradig likertskala av intervalltyp med lika steg. Det höjer enligt Bryman, den interna 
reliabiliteten, jämfört med fasta svarskategorier eller ännu sämre, öppna frågor. Anledningen 
är att olika tolkningsmöjligheter minskar, varför frågorna blir lättare att svara på. Det gör i sin 
tur, att indikatorerna blir lättare att mäta.   
 
 
3.7.2 Validitet  
 
Begreppsvaliditet är enligt Bryman (2001) viktigt i deduktiva studier som utgår från teorier 
och forskning. Han menar att begreppen tydligt ska definieras genom vetenskaplig forskning 
och att de ska återspeglas i aktuell metod. I enkäter blir det därför viktigt att formuleringarna 
förstås på det sätt som forskaren har tänkt och ingenting annat. Detta har jag försökt att ta 
fasta på i den process då enkäten konstruerades. Min avsikt var att så tydligt som möjligt 
redogöra för de begrepp i enkäten som undersökningspersonerna skulle svara på. Därför 
använde jag en del synonymer och exempel, hämtade från läst litteratur och forskning, för att 
underlätta för läsaren vad jag menade. På så sätt kan begreppsvaliditet enligt Bryman 
förbättras. Innehållsvaliditet handlar enligt Bryman om att aktuella indikatorer verkligen 
speglar de abstrakta begrepp som ska undersökas. Ett sätt enligt Bryman att förbättra 
innehållsvaliditeten, är därför att rådfråga andra hur de uppfattar begreppen. Min tanke från 
början var att genomföra en mindre pilotstudie, men eftersom den teoretiska förankringen tog 
mer tid än vad jag räknat med, var jag tvungen att börja datainsamlingen utan en sådan. Intern 
validitet handlar bland annat om huruvida man kan lita på studiens resultat. En förutsättning 
för intern validitet i denna studie, bygger därför bland annat på noggrannhet i kodning och 
inmatning av svar i SPSS, att jag använder rätt typ av analys och att jag tolkar och drar 
slutsatser av det kvantitativa resultatet på rätt sätt. När det gäller mina tolkningar kan jag inte 
uttala mig om huruvida dessa är riktiga eller inte, men noggrannheten för övrigt har jag 
verkligen försökt att ta fasta på. Extern validitet i denna studie är ointressant, eftersom 
resultaten inte kan generaliseras då urvalet inte är representativt för populationen. Däremot 
anser jag att Ekologisk validitet är hög, eftersom undersökningspersonerna, har kunnat 
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besvara enkäten i sin naturliga miljö, utan att bli störda av forskaren. Bryman hävdar dock att 
enkäter i sig är onaturligt, vilket han menar försämrar den ekologiska validiteten.  Ett problem 
med enkäter är enligt Bryman ”social önskvärdhet” där respondenten besvarar enkäten på det 
sätt som denne tror att forskaren önskar. Ett annat problem är ”ja och nejsägare” som 
oreflekterat besvarar frågorna. Bryman menar att det är viktigt att hitta dessa personer för att 
förbättra studiens validitet. Därför är två av enkätens 7-gradiga skalor, omvända, för att kunna 
sålla bort eventuella personer som oreflekterat svarar på det ena eller andra sättet. Ett 
ytterligare moment för validiteten blir därför att i analysprocessen, ta hänsyn till detta och 
tolka resultatet på rätt sätt.  
 
 
3.8 Etiska aspekter 
 
När det gäller Informationskravet, Samtyckeskravet och kravet på konfidentialitet, har 
cheferna fått både muntlig och skriftlig information. Den muntliga delen behandlades per 
telefon då vi talades vid angående eventuellt deltagande i studien. När cheferna ställt sig 
positiva efter den första muntliga kontakten, skickade jag också över ett informationsblad 
kring detta och en enkät för att ge cheferna inblick över enkätfrågorna. Jag såg det som 
väldigt viktigt eftersom cheferna faktiskt skulle bedömas av medarbetarna. Jag uppmuntrade 
också cheferna att ta kontakt med mig om de ställde sig undrande till någon fråga, eller om de 
ångrat sig och inte längre ville delta. När jag fått klartecken, fick samtliga medarbetare 
skriftlig information (se bil.1), distribuerad av cheferna per E-post. Detta skedde veckan innan 
enkäterna delades ut, i syfte att förbereda och informera undersökningspersonerna om 
kommande enkät. Samma information bifogades också som försättsblad till den utlämnade 
enkäten. Dessutom fetmarkerade jag orden frivillighet och anonymitet i informationsbladet 
för att ytterligare markera vikten av detta. Informationsbladet gjorde det också möjligt för 
undersökningspersonerna att läsa i lugn och ro, och själva bilda sig en uppfattning om 
eventuellt deltagande.   
 
När det gäller anonymitet menar Bryman (2001) att det är förhållandevis lätt att säkerställa i 
en enkätundersökning. Jag tänker att kvantitativa sådana, är extra säkra då handstilar blir 
mindre igenkännbara.  Detta var jag också noga med att påtala i det informationsblad som 
skickades ut. Cheferna kommer förstås att veta vilka som tilldelats en enkät. Men de kommer 
inte att veta vilka som i slutänden har besvarat enkäterna, eftersom de läggs i den förslutna 
lådan. Resultatet kommer också att handla om medelvärden, vilket omöjliggör igenkänning av 
individer. Visst kan cheferna ana från vem eller vilka ett ytterlighetssvar kommer ifrån. Men 
svaren kan ju lika gärna komma från den andra arbetsgivarsektorn, varför det blir ointressant 
att spekulera i frågan.  
 
Nyttjandekravet innebär enligt Bryman att data endast får användas för aktuellt 
forskningsändamål. I denna studie har jag medvetet ”hoppat över” detta. Jag resonerar enligt 
följande. Jag har lovat både chefer och undersökningspersoner fullständig anonymitet. Det 
gör att ingen av dem behöver känna sig hotade på något sätt. Jag tror också att om jag som 
forskare har engagerat mig i min studie och dessutom lagt ner en hel del tid och resurser för 
att genomföra studien, då blir det svårt att inte beröra detta i framtiden. Studien och dess 
resultat kommer att påverka mig i det jag gör och i det jag ska förhålla mig till.  
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4. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras enligt enkätens sex olika delar. 
Avsnittet avslutas med att besvara studiens frågeställningar. De sex delarna är; 
 

• Bakgrundsfrågor  
• Inför utvecklingssamtalet  
• Chefens insats och förmåga  
• Egna insatser och förmågor  
• Den gemensamma kommunikationen och relationen  
• Utvecklingssamtalets effekter  
 
Studiens bakgrundsfrågor presenteras med några diagram för att ge en bild av den information 
som undersökningspersonerna har givit. Övriga delar presenteras var för sig där och inleds 
med en tabell över beräknade kvantitativa data såsom antal (N), medelvärde (M), 
standardavvikelse (SD) Minimi- och Maxvärde. Tabellen innehåller också data dels för 
kvinnor och män och dels för typ av arbetsgivarsektor inklusive t-värde och signifikansvärde 
(sig). (Alla statistiska värden finns att tillgå i respektive tabell, se bilaga 3, 4, 5). Samtliga 
värden anges med tre decimaler utan avrundning, förutom t-värdet som avrundats enligt 
vedertaget system, till två decimaler. Efter varje tabell följer en kommentar, där jag för varje 
enkätfråga, redovisar tabellens utfall. Tabellens medelvärden har jag klassificerat, för att 
lättare kunna kommentera dem i texten. Jag har utgått ifrån fem kategorier; mycket lågt – lågt 
– medel – högt – mycket högt. Vidare ville jag ha ”siffran 4” som det ”absoluta” medelvärdet, 
eftersom undersökningspersonerna har sett siffran som den mittersta, på den 7-gradiga skalan. 
Det har gett följande klassificering.  
 
1,000 – 2,199 = mycket lågt  
2,200 – 3,399 = lågt 
3,400 – 4,599 = medel 
4,600 – 5,799 = högt        
5,800 – 7,000 = mycket högt  
 
I tabellernas efterföljande kommentarer återkommer jag ständigt till ordet medelvärde. 
Eftersom det innebär en mängd upprepningar, har jag delvis valt att använda det vedertagna 
tecknet (M) i löpande text. Dessa värden har i kommentarerna avrundats till två decimaler 
enligt vedertaget system, där femmor har avrundats uppåt. När det gäller signifikansvärden 
har jag dock valt att presentera dessa med tre icke avrundade decimaler, eftersom dessa ska 
testas mot en alfanivå med två decimaler. Signifikansnivån i studien är bestämd till 0,05. I de 
fall då statistisk signifikans råder även med en signifikansnivå på 0,01, har detta angetts i 
texten.  
 
I studiens frågeställningar ingår också att se om det finns några skillnader mellan kvinnor och 
män samt mellan de olika arbetsgivarsektorerna. Jag har valt att presentera även dessa data i 
respektive tabell och i efterföljande kommentar. I anslutning till dessa finns också den formel 
som gäller för respektive fråga; t-värde (frihetsgrader) = x, p ˃ eller ˂ 0,05 vilket anger om 
signifikans förekommer. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning över beräknade 
statistiska resultat.  
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4.1 Svarsfrekvens och bortfall 
 
Enkäter har delats ut på två arbetsplatser, dels till anställda inom en av Landstingets 
specialistverksamheter och dels till anställda inom ett internationellt privat företag. När det 
gäller de Landstingsanställda delades 38 enkäter ut. Besvarade enkäter var 23 stycken vilket 
ger en svarsfrekvens på 60 procent och ett bortfall på 15 personer. Bland de privatanställda 
delades 27 enkäter ut. Besvarade enkäter var 20 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på 74 
procent och ett bortfall på 7 personer.  
 
 
4.2 Bakgrundsinformation  
 
Fråga 1: Kön 
Totalt har 43 personer besvarat enkäten, 28 kvinnor och 15 män. Av dem arbetar 23 inom 
Landstinget, varav 21 är kvinnor och 2 är män. 20 av undersökningspersonerna är 
privatanställda, 7 kvinnor och 13 män.   
 
 
Fråga 2. Ålder 
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Fig. 1 Undersökningspersonernas ålder fördelat på 5 kategorier 
 
När det gäller åldersfördelningen är 4 personer 20-29 år och 12 personer 30-39 år. Den största 
kategorin är åldern 40-49 år som omfattar 14 personer. Vidare är 11 stycken 50-59 år och 
slutligen 2 personer, 60-69 år. En notering i sammanhanget är att de Landstingsanställda finns 
fördelade i alla kategorier medan de privatanställda endast finns representerade i de tre 
mittersta, i åldrarna 30-59 år.  
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Fråga 3. Antal utvecklingssamtal som anställd 
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Fig. 2 Antal utvecklingssamtal som medarbetarna totalt har haft, fördelat på tre kategorier                    
 
 
Undersökningspersonerna fick svara på hur många utvecklingssamtal de haft som anställd. 
Resultatet visar att 14 personer har haft totalt 1-5 utvecklingssamtal. 12 personer hade haft  
6-10 samtal och 17 personer hade haft mer än 11 utvecklingssamtal. Intressant att notera är att 
de privatanställda dominerar i kategorin ”fler än 11 utvecklingssamtal”, trots att de 
Landstingsanställda dominerar i åldern 50-69 år.  
 
 
Fråga 4. Antal utvecklingssamtal med nuvarande chef 
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Fig. 3 Antal utvecklingssamtal som medarbetarna har haft med nuvarande chef, fördelat på tre  
          kategorier 
 
När det gäller antal utvecklingssamtal med nuvarande chef, finns 3 bortfall. Antalet personer 
som svarat på frågan är därmed 40 stycken. Av dessa har 38 personer haft 1-5 
utvecklingssamtal med nuvarande chef och 2 personer har haft 6-10 utvecklingssamtal. 
Slutsatsen blir därför att flertalet medarbetare har haft mindre än sex utvecklingssamtal med 
nuvarande chef.  
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4.3 Inför utvecklingssamtalet  
 
4.3.1 Statistikresultat: Enkätfråga 6-10 
 
Tabell 1 
Beräknat medelvärde, standardavvikelse, lägsta och högsta angivna svar för respektive fråga, samt 
medelvärde och signifikansvärde för kvinnor och män samt för respektive arbetsgivarsektor  
 

N M SD Mn-Mx Kv Män t sig. Landst. Privat t sig.

6. 43 3,744 1,465 1-6 3,857 3,533 0,69 0,496 3,652 3,850 -0,44 0,664
7. 43 5,627 1,134 3-7 5,857 5,200 1,86 0,700 5,826 5,400 1,24 0,223
8. 43 4,232 1,630 1-7 4,321 4,066 0,48 0,631 4,434 4,000 0,87 0,390
9. 43 2,441 1,516 1-6 2,642 2,066 1,19 0,240 2,782 2,050 1,61 0,115

10. 43 4,069 1,334 1-6 3,928 4,333 -0,95 0,349 3,782 4,400 -1,54 0,132  
 
Fråga 6 I hur hög grad arbetsgivaren/chefen sprider kunskap och intresse inför samtalen. 
Medelvärdet (M) landar på 3,74 strax under mitten på den 7-gradiga skalan. Arbetsgivaren ses 
därför som måttlig i att sprida kunskap och intresse. Standardavvikelsen är 1,47 och svaren 
varierar mellan 1 och 6. Det innebär att vissa medarbetare ser arbetsgivarens insats som 
obefintlig, medan andra ser den som mycket bra. Kvinnornas M är 3,86 och männens är 3,53. 
t (41) = 0,69 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 3,65 och för privat sektor 3,85.  
t (41) = -0,44 p ˃ 0,05. Ingen signifikans kan urskiljas för vare sig kön eller arbetsgivarsektor. 
 
Fråga 7. Hur viktig den egna förberedelsen är.  
Medelvärdet på 5,63 utgör enkätens näst högsta medelvärde. Medarbetarna verkar därför se 
förberedelsen som viktig. Standardavvikelsen på 1,13 är ganska låg och svarsangivelserna 
varierar mellan 3 och 7, där det senare innebär att förberedelsen är mycket viktig. Kvinnornas 
M är 5,86 och männens är 5,2. t (41) = 1,86 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 5,83 och för privat 
sektor 5,4. t (41) = 1,24 p ˃ 0,05. Ingen statistisk signifikans kan urskiljas. 
 
Fråga 8. I hur hög grad medarbetaren ser fram emot utvecklingssamtal. 
Frågans M på 4,23 betyder att medarbetarna i måttlig grad ser fram emot utvecklingssamtalen. 
Standardavvikelsen på 1, 63 är stor och svaren varierar mellan 1 och 7. Det innebär att vissa 
inte alls ser fram emot samtalen, medan andra gör det i mycket hög grad. Kvinnornas M är 
4,32 och männens är 4,07. t (41) = 0,48 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 4,43 och för privat 
sektor 4,0. t (41) = 0,87 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är statistiskt signifikant. 
 
Fråga 9. I hur hög grad medarbetaren känner oro eller stress.  
Medelvärdet på 2,44 är enkätens klart lägsta M och betyder att känslan endast förekommer i 
låg grad. För att kunna jämföra värdet med övriga M, måste skalan inverteras, eftersom den i 
detta fall är omvänd. Det ger ett värde på 5,56. Standardavvikelsen på 1,52 är dock ganska 
hög. Variationen märks också i medarbetarnas svar där några har angett siffran 6, som betyder 
att de i hög grad känner sig oroliga eller stressade. Kvinnornas M är 2,64 och männens är 
2,07. t (41) = 1,19 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 2,78 och för privat sektor 2,05.  
t (41) = 1,61 p ˃ 0,05. Ingen signifikans kan urskiljas för vare sig kön eller arbetsgivarsektor. 
 
Fråga 10. I hur hög grad medarbetaren tror att chefen ser fram emot utvecklingssamtal. 
Medelvärdet landar på 4,07 och standardavvikelsen är 1,33. Min tolkning blir därför att 
cheferna i måttlig grad tros se fram emot samtalen. Men som i övriga frågor varierar svaren, 
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här mellan 1 och 6. Det finns alltså några som tror att chefen inte alls ser fram emot dessa, 
medan andra tror det i hög grad. Kvinnornas M är 3,93 och männens 4,33.  
t (41) = -0,95 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 3,78 och för privat sektor 4,4.  
t (41) = -1,54 p ˃ 0,05. Ingen signifikans kan urskiljas för vare sig kön eller arbetsgivarsektor. 
 
 
4.3.2 Statistiksammanfattning: Inför utvecklingssamtalet 
 
Resultatet visar att två av frågorna får höga medelvärden. Den ena gäller ”förberedelsen” som 
får enkätens näst högsta medelvärde (5,63). Den andra gäller huruvida man känner oro eller 
stress inför samtalet, vilket inte verkar förekomma i speciellt hög grad. Men några personer 
sticker ut och medger, att de i hög grad känner oro eller stress inför sina samtal.  
 
Tre frågor får medelvärden kring 4. Det gäller huruvida arbetsgivarna anses sprida kunskap 
och intresse inför samtalen, samt hur mycket medarbetare och chefer ser fram emot 
utvecklingssamtalen. Resultatet visar också att några uppfattar kunskapsbildningen som 
obefintlig och att varken medarbetare eller chefen ser fram emot samtalen. Samtidigt finns det 
medarbetare som anger det motsatta, att kunskapsbildningen är mycket hög och att de 
verkligen ser fram emot utvecklingssamtalen.  
När det gäller eventuella skillnader mellan kvinnor och män samt mellan 
arbetsgivarsektorerna, finns ingen statistisk signifikans. Det man ändå kan säga är att 
kvinnornas medelvärde ligger något högre än männens i samtliga frågor, förutom i fråga tio.  
 
 
4.4 Chefens insats och förmåga  
 

4.4.1 Statistikresultat: Enkätfråga 11-17 
 
Tabell 2 
Beräknat medelvärde, standardavvikelse, lägsta och högsta angivna svar för respektive fråga, samt 
medelvärde och signifikansvärde för kvinnor och män samt för respektive arbetsgivarsektor 
 

N M SD Mn-Mx Kv Män t sig. Landst. Privat t sig.

11. 41 4,365 1,495 2-6 4,115 4,800 -1,43 0,161 3,381 5,400 -5,84 0,000
12. 41 5,365 1,199 2-7 5,153 5,733 -1,51 0,138 4,904 5,850 -2,72 0,010
13. 41 5,219 1,193 2-7 5,076 5,466 -1,01 0,320 4,857 5,600 -2,07 0,045
14. 41 5,414 1,532 1-7 5,153 5,866 -1,45 0,154 4,904 5,950 -2,30 0,027
15. 41 4,951 1,672 1-7 4,615 5,533 -1,74 0,091 4,333 5,600 -2,59 0,013
16. 41 4,439 1,761 1-7 4,038 5,133 -1,99 0,054 3,523 5,400 -4,00 0,000
17. 41 3,463 1,898 1-7 3,384 3,600 -0,35 0,731 2,952 4,000 -1,82 0,077  

 
 
Fråga 11. Hur insatt chefen är i medarbetarens arbetssituation, prestationer och trivsel. 
Medelvärdet på 4,37 visar att cheferna i måttlig grad anses vara insatta. Standardavvikelsen är 
1,5 och angivna svar varierar mellan 2 och 6. Det betyder att chefen i vissa fall anses vara 
ganska oinsatt, medan andra anser det motsatta. Kvinnornas M är 4,12 och männens är 4,8.  
t (39) = -1,43 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 3,38 och för privat 
sektor 5,4. t (39) = -5,84 p ˂ 0,01. Det innebär att medarbetarna i privat sektor ser chefen som 
mer insatt i arbetssituationen, jämfört med vad medarbetarna inom Landstinget anser.  
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Fråga 12. I hur hög grad chefen känner tillit till medarbetaren och dennes arbetsprestationer. 
Medelvärdet på 5,37 talar för en hög grad av tillit. Standardavvikelsen på 1,2 är ett av 
enkätens lägre spridningsmått. Ändå varierar svaren mellan 2 och 7, där den lägsta siffran 
anger avsaknad av tillit. Kvinnornas M är 5,15 och männens är 5,73. t (39) = -1,51 p ˃ 0,05. 
Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 4,9 och för privat sektor 5,85.  
t (39) = -2,72 p ≤ 0,01. Det betyder att medarbetarna inom privat sektor upplever högre grad 
av tillit, jämfört med medarbetarna inom Landstinget. 
 
Fråga 13. Hur engagerad chefen upplevs vara under utvecklingssamtalet. 
Medelvärdet beräknas till 5,22 och utgör ett av enkätens högre medelvärden. Det betyder att 
cheferna uppfattas som engagerade. Standardavvikelsen på 1,19 är ett av enkätens lägre 
spridningsmått. Men som i övriga frågor varierar svaren, i detta fall mellan 2 och 7, där den 
lägre siffran innebär ett lågt engagemang. Kvinnornas M är 5,08 och männens är 5,47.  
t (39) = -1,01 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 4,86 och för privat 
sektor 5,6. t (39) = -2,07 p ˂ 0,05. Det betyder att medarbetarna från privat sektor upplever ett 
större engagemang hos chefen, jämfört med medarbetarna inom Landstinget. 
 
Fråga 14. Hur bra chefen är på att lyssna och ge medarbetaren utrymme i samtalet. 
Medelvärdet på 5,41 bedöms som högt och innebär att cheferna ses som goda lyssnare. 
Standardavvikelsen är 1,53 och svaren varierar mellan 1 och 7. Vissa ser alltså att chefen är 
dålig på att lyssna, medan andra uppfattar det motsatta. Kvinnornas M är 5,15 och männens är 
5,87. t (39) = -1,45 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 4,9 och för 
privat sektor 5,95. t (39) = -2,30 p ˂ 0,05. Det innebär att cheferna från privat sektor anses 
vara bättre på att lyssna och skapa utrymme för medarbetaren i utvecklingssamtalen.  
 
Fråga 15. Vad medarbetaren anser om chefens förmåga att ge beröm.  
Medelvärdet på 4,95 bedöms som högt. Det gör att cheferna uppfattas vara bra på att ge 
beröm. Den höga standardavvikelsen på 1,67 är dock ett av enkätens högsta spridningsmått. 
Svaren varierar mellan 1 och 7. Det betyder att vissa medarbetare upplever chefen som dålig 
på att ge beröm, medan andra upplever förmågan som mycket god. Kvinnornas M är 4,62 och 
männens är 5,53. t (39) = -1,74 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 
4,33 och för privat sektor 5,6. t (39) = -2,59 p ˂ 0,05. Det betyder att cheferna inom privat 
sektor anses vara bättre på att ge beröm.  
 
Fråga 16. Vad medarbetaren anser om chefens förmåga att hantera problem. 
Medelvärdet på 4,44 betyder att cheferna anses som måttliga i att hantera problem. 
Standardavvikelsen på 1,76 är dock enkätens näst högsta spridningsmått. Svarsangivelserna 
varierar också mellan 1 och 7, där några ser förmågan som dålig, medan andra bedömer den 
som mycket bra. Kvinnornas M är 4,04 och männens är 5,13. t (39) = -1,99 p ˃ 0,05.  
Skillnaden är inte signifikant. M för Landstinget är 3,52 och för privat sektor 5,4.  
t (39) = -4,00 p ˂  0,01. Det innebär att cheferna inom privat sektor anses vara bättre på att 
hantera problem.  
 
Fråga 17. I hur hög grad chefen själv efterfrågar återkoppling.  
Medelvärdet på 3,46 ligger inom gränsen för ett medelhögt värde och utgör ett av enkätens 
lägre medelvärden. Det betyder att cheferna i måttlig grad, på gränsen till låg, anses efterfråga 
återkoppling. Standardavvikelsen på 1,9 är enkätens klart högsta spridningsmått och svaren 
varierar mellan 1 och 7. Det innebär att chefen i vissa fall aldrig anses efterfråga återkoppling, 
medan andra anger det motsatta. Kvinnornas M är 3,38 och männens är 3,6.  
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t (39) = -0,35 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 2,95 och för privat sektor 4,0.  
t (39) = -1,82 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är signifikanta. 
 
  
4.4.2 Statistiksammanfattning: Chefens insats och förmåga 
 
Resultatet visar att cheferna får fyra höga omdömen och tre medelgoda.  
De förmågor som uppskattas gäller; tillit till medarbetaren, engagemang i samtalet, förmåga 
att lyssna, och förmåga att ge beröm. Men trots de höga medelvärdena finns det medarbetare 
som uppfattar chefens förmågor som dåliga, medan andra uppfattar förmågorna som bästa 
tänkbara. Några av insatserna uppfattas som måttliga. Det gäller; hur insatta de är i 
medarbetarens arbetssituation, problemhantering och att efterfråga återkoppling, varav den 
sista får ett av enkätens lägre medelvärden på 3,46.  
 
När det gäller eventuella skillnader mellan kvinnor och män finns ingen statistisk signifikans. 
Man kan ändå notera att männens medelvärde över samtliga frågor i avsnittet, är något högre 
än kvinnornas. Med avseende på eventuella skillnader mellan Landsting och privat sektor, kan 
jag med statistisk signifikans konstatera att anställda inom privat sektor är mer nöjda med sin 
chef i utvecklingssamtalen, jämfört med medarbetarna inom Landstinget.  
 
 
4.5 Egen insats och förmåga   
 

4.5.1 Statistikresultat: Enkätfråga 18-24  
 
Tabell 3 
Beräknat medelvärde, standardavvikelse, lägsta och högsta angivna svar för respektive fråga, samt 
medelvärde och signifikansvärde för kvinnor och män samt för respektive arbetsgivarsektor 
 

N M SD Mn-Mx Kv Män t sig. Landst. Privat t sig.

18. 43 5,069 1,222 2-7 5,500 4,266 3,57 0,001 5,217 4,900 0,85 0,402
19. 43 4,767 1,287 2-7 5,071 4,200 2,21 0,033 5,043 4,450 1,53 0,133
20. 43 4,837 1,021 3-6 4,857 4,800 0,17 0,864 4,652 5,050 -1,28 0,207
21. 43 5,186 0,879 3-7 5,142 5,266 -0,44 0,665 5,087 5,300 -0,79 0,435
22. 43 3,720 1,666 1-7 3,785 3,600 0,35 0,732 3,478 4,000 -1,03 0,312
23. 43 3,883 1,606 1-7 4,000 3,666 0,64 0,523 4,087 3,650 0,89 0,380
24. 43 5,209 0,965 3-7 5,321 5,000 1,04 0,304 5,173 5,250 -0,26 0,800

 
 
 
Fråga 18. Hur bra medarbetaren är på att berätta om önskemål kring arbete o utbildning. 
Resultatet ger ett högt medelvärde, 5,07 och innebär att medarbetarna i ganska hög grad 
berättar om egna önskemål. Standardavvikelsen är 1,22 och angivna svar varierar mellan 2 
och 7. Det betyder att vissa ser sig själva som ganska dåliga, medan andra ser sig som mycket 
bra. Kvinnornas M är 5,5 och männens är 4,27. t (41) = 3,57 p ˂ 0,01. Det innebär att 
kvinnorna anser sig vara bättre på detta än vad männen anser sig vara. M för Landstinget är 
5,22 och för privat sektor 4,9. t (41) = 0,85 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. 
 
Fråga 19. Hur bra medarbetaren är på att berätta om egna förmågor o vad man lyckats med. 
Medelvärdet på 4,77 gör att medarbetarna ser sig själva som bra på att berätta om egna 
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förmågor. Standardavvikelsen är 1,29 och svaren varierar mellan 2 och 7. Några medger en 
dålig förmåga, medan andra bedömer förmågan som mycket god. Kvinnornas M är 5,07 och 
männens är 4,2. t (41) = 2,21 p ˂ 0,05. Det innebär att kvinnorna anser sig vara bättre på att 
berätta om egna förmågor, än vad männen anser sig vara. M för Landstinget är 5,04 och för 
privat sektor 4,45. t (41) = 1,53 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte signifikant. 
 
Fråga 20. Hur bra medarbetaren är på att berätta vad denne behöver förbättra hos sig själv.  
Medelvärdet på 4,84 bedöms som högt och innebär att medarbetarna ser sig som ganska bra 
på detta. Standardavvikelsen på 1,02 tillhör enkätens lägre spridningsmått. Det avspeglas 
också i medarbetarnas svar som endast varierar mellan 3 och 6. Kvinnornas M är 4,86 och 
männens är 4,8. t (41) = 0,17 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 4,65 och för privat sektor 5,05.  
t (41) = -1,28 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är signifikant.  
 
Fråga 21. Hur bra medarbetaren är på att ta emot konstruktiv kritik. 
Medelvärdet på 5,19 är avsnittets näst högsta medelvärde. Medarbetarna anser sig alltså vara 
bra på att hantera problem. Frågan får dessutom enkätens lägsta spridningsmått med en 
standardavvikelse på endast 0,88. Lägst angivna siffra är 3 och högst angivna är 7. Det senare 
innebär en mycket god förmåga. Kvinnornas M är 5,14 och männens är 5,27.  
t (41) = -0,44 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 5,09 och för privat sektor 5,3.  
t (41) = -0,79 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är statistiskt signifikant. 
 
Fråga 22. Hur vanligt det är att medarbetaren själv efterfrågar konstruktiv kritik.  
Medelvärdet på 3,72 innebär att medarbetarna bedömer sig som måttliga. Standardavvikelsen 
på 1,67 är ett av enkätens högsta spridningsmått och märks också bland svaren som varierar 
mellan 1 och 7. Det lägre motsvarar sämsta tänkbara förmåga, medan det högre innebär en 
mycket god sådan. Kvinnornas M är 3,79 och männens är 3,6. t (41) = 0,35 p ˃ 0,05.  
M för Landstinget är 3,48 och för privat sektor 4,0. t (41) = -1,03 p ˃ 0,05. Skillnaderna är 
inte signifikanta. 
 
Fråga 23. Hur bra medarbetaren är på att ge chefen återkoppling/feedback. 
Medelvärdet på 3,88 tolkas som att medarbetarna ser sig som måttliga på att ge chefen 
feedback. Standardavvikelsen på 1,61 är ett av enkätens högre spridningsmått och svaren 
varierar också mellan 1 och 7. Några medger alltså sina begränsningar, medan andra ser sig 
som mycket bra på att ge feedback. Kvinnornas M är 4,0 och männens är 3,67.  
t (41) = 0,64 p ˃ 0,05.  M för Landstinget är 4,09 och för privat sektor 3,65.  
t (41) = 0,89 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är signifikant. 
 
Fråga 24. Hur nöjd medarbetaren är med sin kommunikationsförmåga.  
Medelvärdet på 5,21 innebär att kommunikationsförmågan anses vara ganska bra.  
Standardavvikelsen på 0,97 är också enkätens näst lägsta spridningsmått. Det avspeglas även i 
medarbetarnas svar som varierar mellan 3 och 7, där den högre siffran speglar en mycket god 
förmåga. Kvinnornas M är 5,32 och männens är 5,0. t (41) = 1,04 p ˃ 0,05. M för Landstinget 
är 5,17 och för privat sektor 5,25. t (41) = -0,26 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är signifikant.  
 
 
4.5.2 Statistiksammanfattning: Egen insats och förmåga  
Beräkningarna visar att medarbetarna ger sig själva fem höga betyg och två medelgoda. I två 
av frågorna finns det dessutom en signifikant skillnad mellan kvinnor och män. 
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Medarbetarna menar att de är bra på att berätta om egna önskemål i arbetet, vad man behöver 
förbättra hos sig själv och vad man tycker att man lyckats med i arbetet. De är också nöjda 
med sin kommunikationsförmåga i stort och förmågan att ta emot kritik. Dessutom är 
standardavvikelserna i avsnittet låga, vilket tyder på stor enighet i angivna svar. Två av 
förmågorna bedöms som måttliga. De gäller dels att själv efterfråga kritik, men också att ge 
chefen återkoppling. Som i flertalet frågor varierar svaren stort. Det finns alltså medarbetare 
som medger dåliga förmågor, medan andra ger sig själva högsta betyg.  
 
När det gäller skillnader mellan kvinnor och män, visar beräkningarna att kvinnorna anser sig 
vara bättre på att berätta om egna önskemål i arbetet och om vad man har lyckats med i 
arbetet. Inga statistiska skillnader kan säkerställas för typ av arbetsgivarsektor. 
 
 
4.6 
       

Gemensam kommunikation och relation   
4.6.1 Statistikresultat: Enkätfråga 25-32  
 
Tabell 4 
Beräknat medelvärde, standardavvikelse, lägsta och högsta angivna svar för respektive fråga, samt 
medelvärde och signifikansvärde för kvinnor och män samt för respektive arbetsgivarsektor 
 

N M SD Mn-Mx Kv Män t sig. Landst. Privat t sig.

25. 42 5,500 1,064 3-7 5,518 5,466 0,15 0,882 5,454 5,550 -0,29 0,776
26. 41 4,048 1,413 1-6 3,730 4,600 -1,96 0,057 3,523 4,600 -2,61 0,013
27. 42 4,833 1,446 1-7 4,740 5,000 -0,55 0,584 4,909 4,750 0,35 0,727
28. 42 5,047 1,103 2-7 5,148 4,866 0,79 0,435 5,000 5,100 -0,29 0,773
29. 42 2,238 1,205 1-5 2,333 2,066 0,68 0,499 2,318 2,150 0,45 0,657
30. 42 4,381 1,228 2-6 4,333 4,466 -0,33 0,741 4,227 4,550 -0,85 0,402
31. 42 5,500 1,194 2-7 5,259 5,933 -1,80 0,079 5,136 5,900 -2,16 0,037
32. 42 4,904 1,649 1-7 4,740 5,200 -0,86 0,394 4,363 5,500 -2,35 0,024

 
 
 
Fråga 25. I hur hög grad medarbetaren upplever sig vara ”huvudperson”.  
Medelvärdet på 5,5 utgör ett av enkätens högsta medelvärden. Det betyder att medarbetarna i 
ganska hög grad upplever sig vara huvudperson. Standardavvikelsen på 1,06 är också ett av 
enkätens lägre spridningsmått. Svaren varierar mellan 3 och 7, där den högre siffran innebär 
att man är huvudperson. Kvinnornas M är 5,52 och männens är 5,47. t (40) = 0,15 p ˃ 0,05.  
M för Landstinget är 5,45 och för privat sektor 5,55. t (40) = -0,29 p ˃ 0,05. Ingen av 
skillnaderna är signifikant.  
 
Fråga 26. Vad medarbetaren tycker är bäst, att följa en mall eller att få prata fritt? 
Medelvärdet på 4,05 tolkar jag som att man varken vill följa en mall eller att prata helt fritt. 
Men standardavvikelsen på 1,41 och angivna svar som varierar mellan 1 och 6, visar att det 
finns skillnader. Några personer har ett stort behov av att följa en mall, medan andra hellre 
vill prata fritt. Kvinnornas M är 3,73 och männens är 4,6. t (39) = -1,96 p ˃ 0,05. Skillnaden 
är inte signifikant. M för Landstinget är 3,52 och för privat sektor 4,6. t (39) = -2,61 p ˂ 0,05. 
Det betyder att medarbetarna inom Landstinget anser sig ha ett större behov av att följa en 
mall i utvecklingssamtalet, jämfört med medarbetarna i privat sektor.  
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Fråga 27. Om medarbetaren uppfattar samtalet som icke jämbördigt eller som en dialog.  
Medelvärdet på 4,83 betyder att medarbetarna uppfattar samtalet mer som ett jämbördigt 
samtal. Standardavvikelsen på 1,45 är dock hög och märks också i svaren som varierar mellan 
1 och 7. Några medarbetare uppfattar alltså samtalen som icke jämbördiga, medan andra ser 
dem som dialoger. Kvinnornas M är 4,74 och männens är 5,0. t (40) = -0,55 p ˃ 0,05.  
M för Landstinget är 4,91 och för privat sektor 4,75. t (40) = 0,35 p ˃ 0,05. Ingen av 
skillnaderna är statistiskt signifikant.  
 
Fråga 28. I hur hög grad samtalet handlar om viktiga saker. 
Medelvärdet på 5,05 tolkas som att medarbetarna i ganska hög grad bedömer innehållet som 
viktigt. Standardavvikelsen på 1,10 är dessutom låg. Ändå varierar svaren mellan 2 och 7, där 
det lägre värdet motsvarar att innehållet är oviktigt. Kvinnornas M är 5,15 och männens är 
4,87. t (40) = 0,79 p ˃ 0,05.  M för Landstinget är 5,0 och för privat sektor 5,1.  
t (40) = -0,29 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är statistiskt signifikant. 
 
Fråga 29. Hur ofta någon av parterna byter ämne eller skämtar bort situationen. 
Medelvärdet på 2,24 är ett lågt värde. Men eftersom skalan är omvänd i denna fråga, 
motsvarar det ett bra resultat. Det innebär därför att kommunikationen sällan anses avbrytas. 
Standardavvikelsen är 1,21 och svaren varierar mellan 1 och 5, där den högre siffran anger att 
kommunikationen ofta störs. Kvinnornas M är 2,33 och männens är 2,07.  
t (40) = 0,68 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 2,32 och för privat sektor 2,15.  
t (40) = 0,45 p ˃ 0,05. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att vara statistiskt signifikanta. 
 
Fråga 30. Hur viktigt det är att diskutera relationen till chefen. 
Medelvärdet på 4,38 visar att intresset är måttligt. Standardavvikelsen är 1,23. Svaren varierar 
mellan 2 och 6. Det innebär att relationen för några är oviktig att diskutera, medan den för 
andra är viktig. Kvinnornas M är 4,33 och männens är 4,47. t (40) = -0,33 p ˃ 0,05.   
M för Landstinget är 4,23 och för privat sektor 4,55. t (40) = -0,85 p ˃ 0,05. Ingen av 
skillnaderna är statistiskt signifikant.  
 
Fråga 31. Hur nöjd medarbetaren brukar vara med ”stämningen”. 
Medelvärdet på 5,5 är ett av enkätens högsta medelvärden och betyder att medarbetarna är 
ganska nöjda med stämningen. Standardavvikelsen är 1,19 och registrerade värden varierar 
mellan 2 och 7. Det innebär att vissa medarbetare är missnöjda, medan andra är mycket nöjda. 
Kvinnornas M är 5,26 och männens är 5,93. t (40) = -1,80 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte 
signifikant. M för Landstinget är 5,14 och för privat sektor 5,9. t (40) = -2,16 p ˂ 0,05. 
Resultatet visar att medarbetarna inom privat sektor är mer nöjda med stämningen i 
utvecklingssamtalet, jämfört med dem inom Landstinget. 
 
Fråga 32. Hur nöjd medarbetaren är med relation och kommunikation med chefen.  
Frågans medelvärde på 4,9 tolkas som att medarbetarna är ganska nöjda med relationen. 
Standardavvikelsen på 1, 65 är dock ett av enkätens högsta spridningsmått och svaren varierar 
också mellan 1 och 7. Vissa är därför missnöjda med relationen, medan andra är mycket 
nöjda. Kvinnornas M är 4,74 och männens är 5,2. t (40) = -0,86 p ˃ 0,05. Skillnaden är inte 
signifikant. M för Landstinget är 4,36 och för privat sektor 5,5. t (40) = -2,35 p ˂ 0,05. 
Det innebär att medarbetarna från privat sektor är mer nöjda med sin relation till chefen och 
deras gemensamma kommunikation.  
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4.6.2 Statistiksammanfattning: Gemensam kommunikation och relation   
 
Resultatet visar att medarbetarna är nöjda med parternas kommunikation och relation ur flera 
avseenden. Dessutom finns det några statistiska skillnader mellan Landsting och privat sektor.   
 
Höga betyg ges ”stämningen” i samtalet och upplevelsen av att vara ”huvudperson”. 
Detsamma gäller hanteringen av känsliga ämnen, relationen till chefen, samtalets innehåll och 
att det upplevs som jämbördigt. Men angivna svar varierar stort, exempelvis ser några 
samtalet som sämsta tänkbara ur jämbördighetssynpunkt, andra menar att kommunikationen 
ofta avbryts och vissa medger en dålig relation till chefen. Två av frågorna får medelvärden 
kring 4. Det innebär att medarbetarna varken vill följa en mall eller att helt prata fritt och att 
de är måttligt intresserade av att diskutera sin relation med chefen. Men svaren varierar. 
Några personer har ett stort behov av att få följa en mall, medan andra hellre föredrar det fria 
sättet.  
När det gäller skillnader mellan kvinnor och män, finns ingen signifikans. Däremot kan jag 
med statistisk säkerhet säga att de privatanställda är mer benägna att få prata fritt i 
utvecklingssamtalet. De är också mer nöjda med stämningen under samtalet, med sin relation 
till chefen i allmänhet inklusive förmågan att kommunicera med varandra.  
 
 
4.7 Efter avslutat utvecklingssamtal   
 

4.7.1 Statistikresultat: Enkätfråga 33-38  
 
Tabell 5 
Beräknat medelvärde, standardavvikelse, lägsta och högsta angivna svar för respektive fråga, samt 
medelvärde och signifikansvärde för kvinnor och män samt för respektive arbetsgivarsektor 
 

N M SD Mn-Mx Kv Män t sig. Landst. Privat t sig.

33. 43 4,976 1,580 1-7 4,964 5,000 -0,07 0,945 4,869 5,100 -0,47 0,639
34. 43 4,302 1,725 1-7 4,250 4,400 -0,27 0,790 4,304 4,300 0,01 0,994
35. 43 4,465 1,608 1-7 4,535 4,333 0,39 0,699 4,565 4,350 0,43 0,667
36. 43 5,697 1,354 1-7 5,500 6,066 -1,32 0,195 5,347 6,100 -1,87 0,069
37. 43 4,907 1,630 1-7 5,035 4,666 0,70 0,486 4,608 5,250 -1,30 0,202
38. 43 4,976 1,353 1-7 4,964 5,000 -0,08 0,935 4,739 5,250 -1,24 0,221  
 
 
Fråga 33. Vad medarbetaren anser om tiden för utvecklingssamtalet. 
Medelvärdet på 4,98 tolkas som att medarbetarna är nöjda med tiden. Standardavvikelsen på 
1,58, motsvarar dock ett av enkätens högre spridningsmått, vilket också märks bland svaren 
som varierar mellan 1 och 7. Några ser alltså tiden som ”alldeles för kort” medan andra ser 
den som i högsta grad tillräcklig. Kvinnornas M är 4,96 och männens är 5,0.  
t (41) = -0,07 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 4,87 och för privat sektor 5,1.  
t (41) = -0,47 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är statistiskt signifikant. 
 
Fråga 34. Hur stor funktion utvecklingssamtal har för medarbetarens utveckling i arbetet. 
Medelvärdet uppgår till 4,3 och tolkas som att samtalet i måttlig grad fyller en funktion för 
utvecklingen. Standardavvikelsen på 1,73 är dock stor och utgör enkätens näst högsta 
spridningsmått, vilket innebär en stor oenighet. Svaren varierar mellan 1 och 7. Några menar 
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alltså att samtalet är oviktigt för utvecklingen, medan andra ser det som viktigt. Kvinnornas M 
är 4,25 och männens är 4,4. t (41) = -0,27 p ˃ 0,05. M för både Landsting och privat sektor är 
4,3. t (41) = 0,01 p ˃ 0,05. Ingen av skillnaderna är signifikant. 
 
Fråga 35. Hur stor funktion utvecklingssamtal har för medarbetarens relation till chefen? 
Medelvärdet på 4,47 bedöms som att samtalet i måttlig grad fyller en funktion för relationen.  
Men standardavvikelsen på 1,61 utgör ett av enkätens högre spridningsmått och svaren 
varierar mellan 1 och 7. Några menar alltså att samtalet är oviktigt, medan andra ser det som 
mycket viktigt. Kvinnornas M är 4,54 och männens är 4,33. t (41) = 0,39 p ˃ 0,05.  
M för Landstinget är 4,57 och för privat sektor 4,35. t (41) = 0,43 p ˃ 0,05. Ingen av 
skillnaderna är statistiskt signifikant. 
 
36. Hur stor tillit medarbetaren har till att information inte förs vidare. 
Medelvärdet på 5,7 är enkätens högsta medelvärde och gränsar till att vara mycket högt, vilket 
tyder på stor tillit. Standardavvikelsen beräknas till 1,35. Ändå varierar svaren mellan 1 och 7, 
där några medarbetare inte känner någon tillit alls. Kvinnornas M är 5,5 och männens är 6,07. 
t (41) = -1,32 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 5,35 och för privat sektor 6,1.  
t (41) = -1,87 p ˃ 0,05. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att vara statistiskt signifikanta.  
 
Fråga 37. Hur intresserad medarbetaren är av att förbättra sin kommunikationsförmåga. 
Medelvärdet på 4,9 tyder på att medarbetarna är ganska intresserade av att förbättra sin 
förmåga. Standardavvikelsen på 1,63 är dock hög och svaren varierar mellan 1 och 7. Några 
är därför helt ointresserade, medan andra är mycket intresserade. Kvinnornas M är 5,04 och 
männens är 4,67. t (41) = 0,70 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 4,61 och för privat sektor 5,25.  
t (41) = -1,30 p ˃ 0,05. Ingen statistisk signifikans kan påvisas. 
 
Fråga 38. Hur nöjd medarbetaren är med sina senaste utvecklingssamtal. 
Medelvärdet på 4,98 tolkas som att medarbetarna är ganska nöjda med sina samtal. 
Spridningsmåttet är 1,35. Svarsangivelserna varierar mellan 1 och 7 där vissa uttalar ett stort 
missnöje, medan andra är mycket nöjda. Kvinnornas M är 4,96 och männens är 5,0.  
t (41) = -0,08 p ˃ 0,05. M för Landstinget är 4,74 och för privat sektor 5,25.  
t (41) = -1,24 p ˃ 0,05. Skillnaderna är inte tillräckligt stora för att vara statistiskt signifikanta.  
 
 
4.7.2 Statistiksammanfattning: Efter avslutat utvecklingssamtal  
 
Den avslutande delen av enkäten får fyra höga medelvärden och två värden på medelnivå.  
Enkätens absolut högsta medelvärde på 5,7 gäller den tillit som medarbetarna känner till att 
information inte förs vidare efter avslutat utvecklingssamtal. Annat som medarbetarna 
uppskattar är; samtalstiden, möjligheten att få förbättra sin kommunikation och att man är 
nöjd med sina senaste utvecklingssamtal. Men man ska komma ihåg att svaren varierar. Vissa 
medarbetare känner inte någon tillit alls. Några ser samtalstiden som alldeles för kort, andra 
menar att man inte har något behov alls av förbättrad kommunikation och några är starkt 
missnöjda med sina senaste samtal. Samtidigt finns det personer som svarat det rakt motsatta. 
Två av frågorna får värden på medelnivå. Det gäller samtalets funktion för utvecklingen, dels 
för medarbetaren själv i arbetet och dels för medarbetarens relation till chefen. Av detta kan 
man dra slutsatsen att varken medarbetaren själv eller relationen tros påverkas i speciellt hög 
grad. Men resultatet visar ändå att samtalet tros fylla en större funktion för relationen, än för 
den egna utvecklingen.  
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När det gäller eventuella skillnader mellan kvinnor och män eller typ av arbetsgivarsektor, 
kan inte någon statistisk signifikans påvisas för någon av frågorna i avsnittet.  
 
 
4.8 Svar på studiens frågeställningar 
 
Syftet med studien var att undersöka vad medarbetare anser om sina utvecklingssamtal, ur ett 
kommunikations- och relationsperspektiv. Jag ville också undersöka om det fanns några 
skillnader, dels mellan kvinnor och män, men också mellan arbetsgivarsektorerna. I 
föregående avsnitt redovisades studiens statistiska resultat. Dessa ska jag nu sammankoppla 
genom att besvara studiens frågeställningar. 
 
     1. Vad har medarbetarna för uppfattning med avseende på förberedelser och känslor inför 
         utvecklingssamtalen? 
 
Det är tydligt att flertalet medarbetare ser förberedelsen inför samtalet som viktig. Frågan får 
enkätens näst högsta medelvärde på 5,63 och svaren varierar endast mellan 3 och 7, vilket 
innebär en mindre spridning än i övriga frågor. Jag kan också konstatera att medarbetarna i 
ganska låg grad känner oro eller stress inför sina utvecklingssamtal, samtidigt som man ska 
komma ihåg att några personer känner oro eller stress i hög grad. När det gäller att sprida 
kunskap och intresse inför samtalen, anses arbetsgivarna vara måttliga på detta. Likaså verkar 
båda parterna (enligt medarbetarna) i måttlig grad, se fram emot utvecklingssamtalen.  
 

2. Vad anser medarbetarna om chefens insatser och förmågor i utvecklingssamtalet? 
 
Medarbetarna uppskattar flera av chefernas insatser, dels deras engagemang i samtalet men 
också förmågan att lyssna och att ge beröm. Dessutom upplever medarbetarna i hög grad att 
chefen hyser tillit till dem och deras arbetsprestationer. De insatser som skattas som måttliga 
gäller; problemhantering och att själv efterfråga återkoppling i utvecklingssamtalet. Den 
senare frågan får ett av enkätens lägre medelvärden på 3,46. Cheferna anses också vara 
måttliga när det gäller i hur hög grad de är insatta i medarbetarnas arbetssituation. Men trots 
att flera av förmågorna skattas högt, finns det medarbetare som varken uppfattar tillit, 
engagemang eller att chefen lyssnar eller ger beröm. Samtidigt finns det personer som 
uppfattar förmågorna som bästa tänkbara.  
 

3. Hur ser medarbetarna på sina egna insatser och förmågor i utvecklingssamtalet? 
 
Av resultatet att döma med fem höga medelvärden, verkar medarbetarna vara ganska nöjda 
med sig själva och sina förmågor. Det gäller dels att berätta om egna önskemål i arbetet, dels 
vad man behöver förbättra hos sig själv, men också förmågan att berätta vad man är bra på 
inklusive vad man anser att man lyckats med i arbetet. Medarbetarna är också nöjda med sin 
kommunikationsförmåga i stort och förmågan att ta emot kritik. När det gäller att själv 
efterfråga kritik i utvecklingssamtalet och att ge chefen återkoppling, ser medarbetarna sig 
själva som måttligt bra på detta. Men som i flertalet frågor varierar svaren stort. Det finns 
alltså medarbetare som medger dåliga förmågor, medan andra ger sig själva högsta tänkbara 
betyg.  
 

4. Vad anser medarbetarna om den gemensamma kommunikationen och relationen i 
utvecklingssamtalet? 
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Även när det gäller utvecklingssamtalets kommunikation och relation, verkar medarbetarna 
vara nöjda ur flera avseenden. Det gäller till exempel ”stämningen” under samtalet och 
upplevelsen av att vara ”huvudperson”. Detsamma gäller samtalets innehåll, som uppfattas 
vara viktigt. Samtalet upplevs också i hög grad vara jämbördigt. Dessutom menar flertalet att 
kommunikationen sällan avbryts på grund av att ämnet är känsligt. Flertalet är också nöjda 
med relationen till chefen och förmågan att kommunicera med denne. Men angivna svar visar 
också på stora variationer. Några anger låga siffror och är missnöjda med både stämningen 
och med innehållet i samtalet. Några uppfattar dessutom samtalet som sämsta tänkbara ur 
jämbördighetssynpunkt, andra menar att kommunikationen ofta avbryts och vissa medger en 
dålig relation till chefen. Vidare visar det sig att flertalet varken vill följa en mall i samtalet 
eller helt prata fritt. Men även här varierar svaren då några har ett stort behov av att få följa en 
mall, medan andra inte vill styras alls. Det är också tydligt att medarbetarna inte har något 
större intresse av att diskutera sin relation med chefen, i utvecklingssamtalet.   
 

5. Hur uppfattar medarbetarna sina utvecklingssamtal och hur nöjda är de med dem?  
 
Sista delen i enkäten rör bland annat frågor kring utvecklingssamtalets effekter. Det visar sig 
att samtalet varken anses fylla någon större funktion vare sig för den egna utvecklingen i 
arbetet eller för relationen till chefen. Men av medelvärdena att döma, så skattas samtalet som 
något viktigare för relationen, än för medarbetarnas utveckling. Däremot känner medarbetarna 
stor tillit till att det som diskuterats i samtalet, inte förs vidare. Frågan får enkätens högsta 
medelvärde på 5,7. Medarbetarna är också nöjda med samtalstiden och hos flertalet finns ett 
intresse av att förbättra sin förmåga att kommunicera. På frågan hur nöjda 
undersökningspersonerna är med sina senaste utvecklingssamtal, visar resultatet ett 
medelvärde på 4,98 - ett högt medelvärde, men på den nedre halvan i omfånget. Det betyder 
ändå att flertalet är nöjda.  
 
Generellt för avsnittet ska man komma ihåg att svaren varierar. Vissa medarbetare känner inte 
någon tillit alls till att information inte förs vidare. Några ser samtalstiden som alldeles för 
kort, andra menar att man inte har något behov alls av förbättrad kommunikation och några är 
starkt missnöjda med sina senaste utvecklingssamtal. Samtidigt finns det personer som svarat 
det rakt motsatta. 
   

6. Finns det någon signifikant skillnad mellan kvinnor och män i studien eller mellan 
aktuella arbetsgivarsektorer? 

 
När det gäller eventuella skillnader mellan kvinnor och män kan jag efter de statistiska 
beräkningarna konstatera att kvinnorna i denna studie ger sig själva högre medelvärden när 
det gäller att berätta för chefen, dels om egna önskemål i arbetet och dels om egna förmågor 
inklusive vad man anser att man lyckats med i sitt arbete. Skillnaden för önskemål i arbetet är 
statistiskt säkerställd med en signifikansnivå på 0,01, medan frågan kring egna förmågor är 
säkerställd med en signifikansnivå på 0,05. 
 
Med avseende på skillnader mellan arbetsgivarsektorerna är det statistiskt säkerställt med en 
signifikansnivå på 0,01 att de privatanställda är mer nöjda med sin chef i utvecklingssamtalen, 
jämfört med medarbetarna inom Landstinget. I privat sektor är man också mer benägen att få 
prata fritt i utvecklingssamtalet. De är mer nöjda med stämningen under samtalet och med sin 
relation till chefen i allmänhet inklusive den gemensamma kommunikationen. Dessa 
skillnader är statistiskt säkerställda med en signifikansnivå på 0,05.  
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5. Diskussion 
 
Syftet med studien var att kvantitativt ta reda på vad medarbetare anser om sina 
utvecklingssamtal, ur ett kommunikations- och relationsperspektiv. Dessutom ville jag ta reda 
på om det finns några signifikanta skillnader mellan kvinnor och män i studien och mellan 
aktuella arbetsgivarsektorer. För att besvara syftet och frågeställningarna, konstruerades en 
enkät, grundad på läst litteratur och forskning inom området. Materialet har därefter 
bearbetats statistiskt och sedan redovisats under avsnittet ”Resultat”. I detta avsnitt inleder 
jag med en diskussion kring vald metod och därefter en resultatdiskussion ställd mot tidigare 
presenterad teori. Jag fortsätter med en överblick av de slutsatser jag dragit samt en 
diskussion kring etiska aspekter. Jag avrundar med några avslutande reflektioner kring 
genomförd studie.  
 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Med tanke på studiens syfte och frågeställningar och det urval jag hade tillgång till, ser jag 
den multipla fallstudien med jämförande inslag som mest realistisk. Bryman (2001) menar att 
fallstudien ger forskaren möjlighet att på ett intensivt sätt, studera och belysa ett komplext 
fenomen, vilket jag anser att utvecklingssamtalet är. Nackdelen med fallstudien som design 
och i detta fall bekvämlighetsurval, gör dock resultaten omöjliga att generalisera. Men för de 
arbetsgivare och chefer som har gett sitt tillstånd till studien och för de medarbetare som 
deltagit i undersökningen, kan värdet ändå vara stort. I sammanhanget vill jag visa på den 
positiva respons som jag fick av cheferna i samband med att jag tillfrågade dem. De uttryckte 
stor optimism och att de med studiens hjälp skulle få värdefull information att använda i sitt 
arbete. Det är klart att det hade varit mer spännande om jag lyckats åstadkomma ett 
sannolikhetsurval, byggt på slumpen, där alla i populationen har samma möjlighet att komma 
med i urvalet. Men som Bryman (2001) beskriver, så är det en tidsödande och arbetsam 
process som kräver både resurser och kunskap.  
 
Så här i efterhand ångrar jag dock att jag inte la lite mer krut på att hitta chefer, speciellt med 
tanke på att de visade sig vara så positiva till att delta. Det hade varit en fördel i resultatet, att 
kunna hänvisa till ett större material. Det tar jag med mig in i framtiden. Man kan också 
diskutera om man överhuvudtaget kan göra jämförelser mellan stickprov som ser så olika ut. 
Min tanke från början var en ren fallstudie där jag skulle undersöka utvecklingssamtalen på en 
enda arbetsplats. Men den litteratur och forskning som jag tagit del av, gjorde mig intresserad 
av att faktiskt också titta på eventuella skillnader, dels mellan kvinnor och män och dels 
mellan arbetsgivarsektorer. Jag ville dock att utbildningsnivån hos medarbetarna skulle vara 
på minst högskolenivå, för att minska skillnaderna något. Det gjorde att jag fann aktuellt urval 
som intressant för studien.  
 
Bryman (2001) talar om urvalsfel som den skillnad som finns mellan urval och population. 
Detta blir extra påtagligt i denna studie eftersom populationen utgörs av extremt olika 
parametrar. Varken stickprovet från offentlig eller privat sektor, representerar vald population. 
Bryman menar att om ett stickprovs storlek ökar, ökar också sannolikheten att urvalsfel 
minskar. Samtidigt menar han att ett stort stickprov aldrig kan garantera ett litet urvalsfel. 
Detta vill jag hänvisa till som försvar för studiens relativt ”lilla” material. Det innebär att även 
om jag hade lyckats på ihop ett större antal personer från respektive arbetsplats, hade det ändå 
inte minskat urvalsfelets storlek, eftersom populationen är så varierad. Enda sättet att göra bot 
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på det, hade varit ett stratifierat systematiskt urval som skulle säkerställa att populationens 
alla kategorier finns med i studien. De båda stickproven ser alltså olika ut och det gör att 
läsaren själv måste försöka bilda sig en uppfattning om resultaten och huruvida dessa kan ses 
som representativa för respektive arbetsgivarsektor. 
 
 
5.2 Diskussion kring enkäten och dess utformning 
 
Till att börja med tog litteraturstudierna längre tid än vad jag hade räknat med, vilket gjorde 
att enkäten i sin färdigställda form, blev försenad. Dessutom var det en stor utmaning att 
utifrån litteratur och forskning, försöka operationalisera begreppen kommunikation och 
relation till konkreta enkätfrågor. Det var en process som tog mycket tid i anspråk och gjorde 
att jag inte hann med den pilotstudie av enkätfrågorna, som jag hade tänkt från början. Det 
kan ses som en nackdel. Men av enkätsvaren att döma så har jag inte upptäckt några stora 
misstag. Dock finns det formuleringar som jag eventuellt hade upptäckt om jag hade testat 
enkäten på några fler personer. Det gäller t.ex. fråga 3 och 4 som saknar en svarskategori, 
nämligen ”0 utvecklingssamtal”. Det kan vara en anledning till bortfallet på två personer i just 
dessa frågor. När det gäller fråga 11, borde den ena svarsytterligheten ha benämts ”Mycket 
väl insatt” för att enkätens utformning ska ses som konsekvent. Fråga 16 berör chefens 
förmåga generellt att lyfta och beskriva problem. Min tanke från början var att endast beröra 
utvecklingssamtalet. Men då jag tänkte att vissa medarbetares chefer kanske aldrig eller sällan 
lyfter problem i utvecklingssamtalet, kan svaren feltolkas. Och eftersom litteraturen i så hög 
grad lyfter problemhanteringen som en viktig faktor för en god kommunikation och relation, 
ville jag ändå ha med en fråga kring detta. Problemet kan ändå vara att några personer missat 
att frågan gäller problemhanteringen i arbetet i stort och inte i utvecklingssamtalet specifikt. I 
enkäten borde jag ha tydliggjort vad jag avsåg.  
 
Det finns några frågor i enkäten där undersökningspersonerna uppmanas att besvara två frågor 
i en och samma fråga. Det gäller framför allt fråga 20 och 22. Detta är olyckligt eftersom man 
inte kan veta vad medarbetarna egentligen har svarat på. Detsamma gäller fråga 21. Man kan 
ju tänka sig att man är bra på att lyssna till kritik, men att man har svårt att diskutera det. 
Tyvärr har min önskan om en heltäckande enkät, ett så litet frågeantal som möjligt, samt 
design, gått före effekterna. Misstaget skulle också kunna gälla fråga 11, men där har jag inte 
sett det som så viktigt att särskilja just arbetssituation, prestationer och trivsel. Fråga 33 som 
berör tiden för utvecklingssamtalet, kan också orsaka bryderi. Dels kan begreppet ”I allra 
högsta grad” tolkas som ett optimalt värde där medarbetaren är mycket nöjd med tiden, vilket 
var min tanke med svarsalternativet. Men begreppet kan ju också tolkas som negativt, att 
samtalstiden är för lång. För att förtydliga, borde skalan ha definierats som ”Alldeles för kort” 
och ”Alldeles för lång”. Då skulle det optimala värdet landa på mitten, dvs. kring 4.  
 
Enkätens utformning med fasta svarsalternativ enligt den 7-gradiga skalan gör att 
undersökningsmaterialet är detsamma för samtliga undersökningspersoner. Det är bra då 
registrering och kategorisering av svar, enkelt kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Som 
forskare behöver jag heller inte tolka några svar, men det förutsätter att enkätfrågorna är så 
pass väl formulerade, att missförstånd undviks. En nackdel kan ändå vara att 
undersökningspersonen inte får den hjälp som denne behöver. I sammanhanget vill jag 
förtydliga att jag uppmuntrade undersökningspersonerna att höra av sig till mig angående 
studien och eventuella frågetecken, både i informationsdokumentet som skickades veckan 
före enkätutdelningen och i det försättsblad som bifogades enkäten. Dessutom ser jag den 
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anonyma enkäten som en stor fördel, då undersökningspersonerna om de vill, faktiskt har 
möjlighet att säga vad de anser, utan att bli utpekade.  
 
 
5.3 Resultatdiskussion 
 
När det gäller svarsfrekvens och bortfall måste jag ändå vara nöjd med resultatet. För 
landstingets del var antalet besvarade enkäter 23 av 38, vilket ger en svarsfrekvens på 60 
procent och ett bortfall på 15 personer. I det privata företaget var svarsfrekvensen 20 av 27, 
vilket motsvarar en svarsfrekvens på 74 procent och ett bortfall på 7 personer.  
 
Man kan alltid spekulera i varför människor väljer att inte svara. I det här fallet tror jag ändå 
att man kan säga att det inte ställdes speciellt höga krav på undersökningspersonerna, då de 
endast skulle ringa in en siffra för att svara på en fråga, jämfört med att själv formulera svar.  
Däremot kan antalet frågor ha verkat avskräckande för vissa och kanske också enkätens 
innehåll, eftersom den kan anses handla om ganska känsliga frågor. Bland annat ska man ju 
introspektivt fundera över egna styrkor och svagheter, vilket inte för alla känns helt naturligt. 
Jag tror också att det finns personer som struntat i att besvara enkäten, av upplevd tidsbrist. 
Min bedömning av tiden att fylla i enkäten, var ca 5-10 minuter, vilket jag också skrev i det 
informationsblad som undersökningspersonerna fick. Det är ingen lång tid, men jag tänker 
ändå att en viktig anledning till att människor fyller i enkäter, är att den på något sätt känns 
intressant att besvara. Kanske var det så att de personer som utgör bortfall i denna studie, inte 
var intresserade av ämnet i fråga och därför valde bort enkäten framför andra göromål. En 
fundering som slår mig är också att risken finns, att jag missat just de personer som är mest 
missnöjda med sina utvecklingssamtal och kanske också med relationen till chefen. Det är ju 
alltid lättare att engagera sig i något när man är nöjd eftersom arbetsuppgiften inte brukar 
kännas lika betungande. Å andra sidan kan det ju också kännas skönt att få det sagt som man 
annars kanske inte vågar framföra. När det gäller studiens resultat har jag valt att diskutera 
dessa utifrån studiens sex frågeställningar.  
 
 
5.3.1 Frågeställning 1; Förberedelser och känslor inför utvecklingssamtalet 
 
I litteraturen framgår det klart och tydligt att förberedelserna inför utvecklingssamtalet är 
viktiga (Jönsson, 2004), varför medarbetarna i denna studie kan sägas ta det ansvar som 
Jönsson pekar på. Man kan ändå ställa sig frågan om medarbetarna förbereder sig för att vara 
en likvärdig intressent som Jönsson beskriver, eller om det mer kan förklaras av ett 
egenintresse. Den frågan besvarar inte den här studien. Jag tänker också att förberedelserna 
kan liknas vid den ”minneslista” som Engquist (2002) talar om, att när man förbereder sig 
mentalt och skriver ner sådant som man vill diskutera med sin chef, så blir man automatiskt 
mer aktiv i samtalet. Samtidigt kan man säga att det är valfritt i vilken omfattning och hur 
man vill förbereda sig. Jag syftar på Engquist igen och människors olika behov av struktur. 
Just detta syns också väldigt tydligt i denna studie där behovet av förberedelse i allra högsta 
grad varierar. De personer som i enkätfrågan angett lägsta möjliga värde, motsvarar därför 
resultatet av Askfelt & Soovik (2004) som påvisar att flera medarbetare inte förbereder sig 
alls inför sina utvecklingssamtal.  
 
Det är också glädjande att konstatera att medarbetarna inte känner sig speciellt oroliga eller 
stressade inför sina utvecklingssamtal. Kanske beror det på att relationerna mellan 
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medarbetare och chefer redan från början är bra (Askfelt & Soovik, 2004) och att det i sin tur 
bidrar till den goda ”stämning” som medarbetarna upplever. Jag tänker att ”stämningen” i sig 
borde skapa bra förutsättningar för parterna att ”bjuda på sig själva” (Jäghult 1992), vilket 
enligt Engquist (1994) motverkar just stress. Kanske är det just denna vetskap om det ”goda 
samtalet” som gör att stressnivån hos flertalet medarbetare är låg. Men Engquist (2002) menar 
ju att alla upplever spänning och oro inför sina utvecklingssamtal. Min reflektion på det är att 
det mycket väl kan vara så, men att spänningen inte nödvändigtvis behöver vara negativ, 
vilket jag syftade på i min enkätfråga. En känsla av fjärilar i magen kan ju också innebära att 
man är på gång, inför något viktigt. Här är jag lite osäker på vad Engquist egentligen menade.  
 
I denna studie finns det medarbetare som upplever oro och stress i hög grad. Vad stressen 
beror på vet jag inte. Däremot uppstår förstås frågan hur medvetna cheferna är om detta? Är 
det samma personer som är missnöjda med chefens insats i utvecklingssamtalet? Och hur ser 
dessa medarbetare på sina egna insatser? Denna typ av korrelation har inte ingått i min studie, 
men hade så här i efterhand varit intressant att få svar på. Anledningar till upplevd oro kan 
enligt Enquist (2002), bero på dåliga erfarenheter av tidigare samtal eller att relationen är 
dålig. Problemet för cheferna är ju att de aldrig kan uttala sig om huruvida 
utvecklingssamtalet är stressfyllt eller inte, eftersom känslan bara kan utgå från medarbetaren 
själv (Andersson & Tedfelt, 2009). Men jag tänker att vetskapen hos cheferna om att denna 
stress finns, är viktigt att ha med sig för att på ett empatiskt sätt, bemöta dessa personer i deras 
besvärliga situation (Holm, 2001).  
 
När det gäller arbetsgivarens insats att sprida kunskap och intresse inför samtalen, tolkar jag 
resultatet som att medarbetarna ser det som en viss brist och att det skulle kunna vara mycket 
bättre. Jag ser det på följande sätt. Antingen är inte arbetsgivarna medvetna om bristerna och 
tror att ”dokumenten” kring utvecklingssamtalen på arbetsplatsens hemsida, är tillräckliga. 
Eller så anser arbetsgivarna att utvecklingssamtalen är så pass självklara i organisationen 
(Jönsson, 2004) att dessa inte behöver diskuteras. Oavsett anledning kan det ju ändå medföra 
konsekvenser för nya medarbetare i organisationen, som inte förstår vilket ansvar som är 
deras. Frågan för organisationen att utreda blir därför; vems är ansvaret, medarbetarens eller 
chefens?  
 
Studiens resultat visar att varken medarbetare eller chefer i speciellt hög grad ser fram emot 
utvecklingssamtalen (bygger på vad medarbetarna tror om chefen). Resultatet kan därför inte 
spegla chefernas verkliga syn. Vad beror då resultatet på? Ja för chefernas del kan det handla 
om en övermäktig situation med stora krav (Jönsson, 2004) och (Wall, 1999) och att de därför 
inte ser fram emot utvecklingssamtalen. Kanske handlar kraven om att cheferna ser brister i 
den egna kommunikationen (Wall, 1999) eller att det känns obehagligt att behöva sitta ner 
med en person som man inte riktigt gillar (Engquist, 2002). Detta kan jag bara spekulera i.  
 
Men medarbetarna då, varför ser inte de fram emot utvecklingssamtalen i högre grad? Ja, med 
tanke på att cheferna får höga betyg, känns det inte som att dessa ses som kritiserande 
auktoriteter (Lennéer-Axelsson & Thylefors 2005). Men en förklaring skulle kunna vara 
chefernas bristande kunskap om medarbetarnas arbetssituation och att känslan inför samtalen 
därför svalnar. Dessutom anses ju inte utvecklingssamtalet fylla någon större funktion för den 
egna utvecklingen. Jag tycker att resultatet är viktigt för organisationerna att ta till sig och att 
fundera kring, både kring utvecklingssamtalens syfte och innehåll men också vad inblandade 
parter har för ansvar. För om man ska dra detta till sin spets så innebär ju chefernas avsaknad 
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av kunskap, att de går miste om viktig information av betydelse för deras beslutsunderlag 
gällande avdelningens kapacitet och utbildningsbehov (Jönsson, 2004).   
 
Min slutsats blir därför att både chefer och medarbetare bör tillfrågas mer ingående vad som 
fattas för att de i högre grad ska se fram emot sina utvecklingssamtal. Kanske kommer då 
också medarbetarna att känna att de kan påverka samtalen så att det får större effekter även 
för den egna utvecklingen.  
 
 
5.3.2 Frågeställning 2; Chefens insatser och förmågor i utvecklingssamtalet 
 
Medarbetarna uppskattar flera av chefernas insatser, bland annat deras engagemang i samtalet 
och förmågan att lyssna. Dessa förmågor kopplar jag direkt till lyssnarprocessen (Jönsson, 
2004) och god samtalsmetodik (Holm, 2001). Jag tänker också att chefernas goda insatser 
beror på att de är relationskompetenta (Engquist, 1994) och att det i sin tur hör samman med 
den höga tillit som medarbetarna upplever. En intressant liknelse i sammanhanget är 
begreppet ”litet avstånd med stort utbyte” (Engquist, 2002) som jag tydligt tycker beskriver 
vad tillit handlar om. Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) tar tillit lång tid att 
utveckla, men i denna studie har medarbetarna endast haft utvecklingssamtal med sin chef 1-5 
gånger. Å andra sidan har de privatanställda fler tillfällen att samtala med sin chef, eftersom 
de förutom sina utvecklingssamtal, också har ett antal uppföljningssamtal. Engquist (2002) 
menar att chefer bara kan utveckla goda relationer till ett fåtal medarbetare. De medarbetare 
som i denna studie upplever att chefen varken lyssnar eller hyser tillit till dem, får därför 
utgöra de personer som chefen har ett längre avstånd till och därmed ett mindre utbyte med.  
 
Wall (1999) hävdar att många chefer är dåliga på att ge beröm. Detta stämmer inte med 
cheferna i denna studie. Avsaknaden får istället representera de chefer som av vissa 
medarbetare anses vara dåliga på detta. Jag har funderat på orsaker och vill gärna lyfta 
”problemet” med personer som alltid gör väl ifrån sig och att omgivningen tar det för givet 
och därför omedvetet/medvetet ”missar” att ge beröm (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). 
Jag tror detta är en vanlig anledning och att det i grund och botten handlar om avundsjuka. 
Min slutsats i ämnet blir att vi ska påminna varandra om uppskattningens betydelse, men vi 
ska undvika att ge den av slentrian (Jäghult, 1992).    
 
 
5.3.3 Frågeställning 3; Medarbetarnas egna insatser och förmågor i samtalet 
 
Av resultatet att döma med fem höga medelvärden, av sju möjliga måste jag konstatera att 
medarbetarna över lag är nöjda med sina egna insatser i utvecklingssamtalet. Det är dessutom 
ett resultat som förvånar mig. Givetvis ser jag det som bra eftersom ett av syftena med 
utvecklingssamtalet är att förbättra parternas kommunikation och relation (Engquist, 1994).  
Man kan ändå se resultatet på två sätt. Antingen är förmågorna så här bra, vilket man får anta 
eftersom undersökningspersonerna upplever det (Engquist, 1994). Man kan också fundera 
över begreppet attribution enligt Yukl (2010) som innebär att man gärna ser förtjänster som 
sina egna, medan misslyckanden skylls på andra, vilket beror på bristande självinsikt (Jäghult, 
1992). I detta sammanhang måste man ändå komma ihåg att medarbetarna inte bara gav sig 
själva höga betyg, utan också cheferna, vilket inte riktigt skulle vara fallet om bedömningarna 
enbart handlade om bristande självinsikt.  
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Medarbetarnas förmåga att berätta om egna önskemål samt om egna styrkor och svagheter, 
tyder på att de utnyttjar samtalet på ett utvecklande sätt (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 
2005). Men det måste också bero på en förtroendefull relation (Jäghult, 1992) där 
medarbetarna faktiskt vågar stå för vad de tycker. Jag kan bara konstatera att medarbetarna i 
denna studie verkar ta sin plats i utvecklingssamtalet och att det stämmer med deras 
upplevelser av att vara ”huvudpersoner”. Samma resultat påvisas av både Engström (2005) 
och Forsström (2000), varför jag konstaterar att den känslan verkar vara vanligt 
förekommande i utvecklingssamtal. Att ena parten i ett samtal är huvudperson, måste också 
innebära att den andra parten lämnar utrymme, vilket skulle kunna jämföras med en 
komplementär relation (Ohnstad, 1995) som visar på den maktskillnad som finns i relationen. 
Detta tycker jag blir väldigt tydligt i denna studie där medarbetarna som är i underläge är bra 
på att berätta om sig själva, medan cheferna i överläge sällan eller aldrig gör det. Det 
överensstämmer också med Lindgren (2001) som visar att cheferna endast ägnas en fjärdedel 
av tiden. När det gäller känslan av att vara huvudperson i denna studie, ska man komma ihåg 
att det finns personer som aldrig upplever det, varför dessa medarbetare istället får jämföras 
med Askfelt & Soovik (2004) som påvisar just detta.  
 
Det resultat som överraskar mig mest gäller medarbetarnas förmåga att ta emot konstruktiv 
kritik. Frågan får ett av enkätens högre medelvärde på 5,19. Man kan tänka sig att frågan är 
något luddigt formulerad och att vissa medarbetare har missat att kritiken gäller dem själva. 
Men hur som helst så ingår ju förmågan som en del i kommunikationsförmågan och även 
denna har ju medarbetarna skattat högt (5,21). Min fundering kring det höga resultatet är att 
det kanske beror på att medarbetarna har god självinsikt och att de därför kan ”ta kritiken” 
konstruktivt istället för fientligt (Jäghult, 1992). Det tyder i så fall på att de är trygga och 
integrerade som personer (Engquist, 1994) och att de behärskar konsten att hantera problem 
på ett konstruktivt sätt. Min slutsats blir därför att medarbetarna i denna studie måste vara 
guld värda för organisationens kommunikation.   
  
 
5.3.4 Frågeställning 4; Gemensam kommunikation och relation  
 
En viktig del i förmågan att kommunicera, gäller problemhantering och att både kunna ge och 
ta emot konstruktiv feedback (Jäghult, 1992). Detta är förmågor som skattas som måttliga hos 
både medarbetarna själva men också hos cheferna. Men det kanske inte är så konstigt med 
tanke på att konflikter och konstruktiv feedback tillhör det svåraste att hantera i arbetslivet 
(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Varför är det då så svårt? Anledningar som jag tror är 
vanliga är att man är rädd att tappa kontrollen på grund av egna eller andras oförutsedda 
reaktioner (Engquist, 2002) eller rädslan för att höra obekväma sanningar om sig själv 
(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Jag tänker också att det kan finnas en rädsla för att 
förstöra den goda ”stämningen” i utvecklingssamtalet och att parterna av den anledningen 
avstår från problemhantering och ärlig feedback. Både chef och medarbetare är nog måna om 
det rådande klimatet, framför allt om parterna inte ses så ofta. Men avsaknaden kan också 
bero på blyghet (Jäghult, 1992) eller att det kännas jobbigt att kritisera personen framför sig 
(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005).  
 
Det optimala i denna studie hade varit om båda parter hade gett varandra höga betyg i dessa 
avseenden. Nu är det inte så, varför jag drar slutsatsen att både chefer och medarbetare saknar 
ett sätt att metakommunicera med varandra (Engquist, 2002) och att en stor anledning till det 
säkert är den rädsla som Matikainen (2008) beskriver. Parterna skulle alltså behöva diskutera 
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sin relation (Engquist, 2002) och på så sätt ge varandra konstruktiv feedback för att 
utveckling ska kunna ske (Jäghult, 1992). Problemet som jag ser det, är att flertalet 
medarbetare inte är intresserade av det, vilket kan bero på olika saker; antingen att man inte 
ser det som viktigt i just utvecklingssamtalet, eller att man helt enkelt inte vill, eftersom det 
ställer krav på att samtala om känsliga saker. Detta menar Ronthy-Östberg & Rosendahl 
(1992) är svårare för den part som befinner sig i underläge, det vill säga medarbetaren.  
 
Enligt Engquist (2002) och Lindgren (2001) är det vanligt att parterna i utvecklingssamtal stör 
kommunikationen genom att till exempel skämta bort situationen. Det kändes därför 
intressant att ställa en fråga kring detta. Glädjande nog verkar parterna inte ha några sådana 
problem, vilket i och för sig kan bero på att man i utvecklingssamtalen inte tar upp känsliga 
ämnen över huvud taget. Detta svarar inte enkäten på. Men resultatet visar också att det finns 
medarbetare som i hög grad upplever att kommunikationen inte tas på allvar, att vissa inte är 
nöjda med samtalstiden, några känner ingen tillit till att information inte förs vidare och några 
ser brister i såväl kommunikation som relation. Dessa aspekter ser jag som ytterst viktiga för 
cheferna att ta till sig, för att försöka skapa förutsättningar för samtliga medarbetare inom 
organisationen att utvecklas. 
 
 
5.3.5 Frågeställning 5; Hur uppfattas utvecklingssamtalen och hur nöjda är  
medarbetarna med dem? 
  
Medarbetarna verkar vara ganska nöjda med sina senaste utvecklingssamtal, vilket jag 
kopplar till chefernas och medarbetarnas insatser i utvecklingssamtalet. Jag tänker också att 
det hör samman med medarbetarnas goda kommunikationsförmågor och att de är nöjda med 
sin relation till chefen. Jag tror starkt på Engström (2005) i detta fall som i sin avhandling 
pekar på utvecklingssamtalet som viktigt för att parterna ska kunna sitta ner i lugn och ro och 
samtala med varandra. Kanske är det den aspekten som upplevs som värdefull för 
medarbetarna och att de känner sig socialt kompetenta (Engquist, 2002). Jag syftar på 
medarbetarnas upplevelser av stämning och relation i utvecklingssamtalet, som behaglig.  
 
Jag vill ändå spekulera kring varför värdet inte är högre. Det kan handla om ett svalnat 
intresse för utvecklingssamtalen hos arbetsgivarna, vilket förstås får konsekvenser för 
intresset både hos chefer och medarbetare. Det kan också handla om parternas brister att 
hantera problem och avsaknaden av ömsesidig och ärlig återkoppling (Jäghult, 1992). 
Dessutom verkar utvecklingssamtalen inte fylla någon större funktion för den egna 
utvecklingen. Resultatet är ändå intressant med tanke på att syftet med utvecklingssamtalen är 
just utveckling av individerna. Man kan givetvis spekulera kring företagets ekonomiska 
resurser som en orsak till att medarbetarna inte utvecklas, men den aspekten avstår jag ifrån 
eftersom denna uppsats författats ur ett kommunikations- och relationsperspektiv.  
 
Kanske är bristen på ömsesidig och ärlig feedback en anledning till att medarbetarna ändå 
verkar ha ett behov av att förbättra sin kommunikationsförmåga? Det svarar inte enkäten på, 
men det skulle kunna vara en viktig fråga för cheferna och organisationerna att ställa. På 
vilket sätt skulle medarbetarna vilja bli bättre på att kommunicera? Vilka delar i 
kommunikationen och vilka situationer känns svåra att hantera? Samtidigt är det intressant att 
notera att flertalet medarbetare redan anser sig vara bra på kommunikation. Men resultatet 
visar ändå på en vilja att utvecklas, vilket måste vara det viktigaste i en lärande och 
utvecklande organisation (Yukl, 2010)  
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5.3.6 Frågeställning 6; Skillnader mellan kvinnor och män samt mellan 
arbetsgivarsektorerna 
 
När det gäller skillnader mellan såväl kön som arbetsgivarsektorer kan jag konstatera att det i 
denna studie endast existerar i några fall. Det är klart att det på sitt sätt hade varit roligare om 
skillnaderna varit fler, men å andra sidan tror jag att det kan kännas skönt för respektive chef 
och arbetsgivare, att skillnaderna är så pass få. Det hade varit en sak om sektorerna, alternativt 
kvinnor eller män, i så fall hade turats om att vara ”bättre”. Men det hade nog varit ganska 
jobbigt att konstatera att antingen kvinnor eller män, alternativt den ena sektorn framför den 
andra, genomgående har högre ”betyg”.  
 
När det gäller statistiska skillnader, visar resultatet att kvinnorna ser sig själva som bättre på 
att berätta, dels om egna önskemål i arbetet men också om egna förmågor inklusive vad man 
anser att man lyckats med i sitt arbete. För mig som kvinna känns resultatet roligt att 
konstatera, eftersom man så ofta i debatten talar om kvinnors brister i form av exempelvis ”att 
ta plats” eller att prata om sig själv. Å andra sidan kan man dra en parallell till att kvinnor just 
måste visa på sin egen kompetens för att synliggöras, vilket inte männen anses behöva göra i 
samma omfattning. I så fall kan ju resultatet tolkas som en könsskillnad i negativ bemärkelse. 
Hur som helst ser jag förmågan som en del i att ta initiativ i samtalet, vilket Adelswärd (1988) 
har studerat ur ett genusperspektiv. Hon fann att männen var bättre på detta och att de ställde 
fler frågor jämfört med kvinnorna. Ur det avseendet verkar studiernas resultat inte 
överensstämma med varandra.  
 
Som en notering vill jag påvisa några tendenser som inte är signifikant säkerställda. Det gäller 
avsnittet som berör frågor inför utvecklingssamtalet. Här är det intressant att notera att 
kvinnornas medelvärden ligger högre än männens i samtliga frågor, förutom fråga 10 som 
handlar om i hur hög grad chefen ser fram emot utvecklingssamtalen. Detsamma gäller 
avsnittet som berör chefens insatser och förmågor i utvecklingssamtalet. Men här är det 
istället männens värden som genomgående ligger högre. Jag avhåller mig från att diskutera 
detta vidare men om statistisk skillnad hade kunnat påvisas, så skulle männen ha gett cheferna 
högre betyg än kvinnorna.  
 
Med avseende på skillnader mellan arbetsgivarsektorerna är de privatanställda mer nöjda med 
sin chef i utvecklingssamtalen, jämfört med medarbetarna inom Landstinget. Dessa är också 
mer benägna att få prata fritt i utvecklingssamtalet. De är mer nöjda med stämningen under 
samtalet och med sin kommunikation och relation till chefen i allmänhet. En reflektion som 
jag gör i sammanhanget är att policyn inom det privata företaget är att parterna genomför ett 
utvecklingssamtal per år, plus 3-4 uppföljningssamtal. Inom landstinget genomförs 
utvecklingssamtal endast en gång per år. Här vill jag göra en koppling till Engquist (1994) 
som menar att med kunskap, insikter och praktisk erfarenhet, kan man förbättra sina relationer 
och därmed sin sociala kompetens. Med det som bakgrund är det kanske inte så konstigt att 
medarbetarna inom det privata företaget är mer nöjda med sin chef. De har ju betydligt fler 
möjligheter att kommunicera med denne och på så sätt bygga på sin relation.   
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5.4 Slutsatser kring resultatet 
 
Jag vill avsluta resultatdiskussionen med att i punktform lyfta fram de aspekter av studiens 
utvecklingssamtal som jag ser som viktiga. Det gäller både de positiva resultat som 
framkommit men också de mer negativa.   
 
Positivt 
• Medarbetarna tar sitt ansvar i utvecklingssamtalet genom att förbereda sig väl 
• Stress och oro inför utvecklingssamtalen förekommer nästan inte alls 
• Cheferna uppfattas som engagerade och ger medarbetarna gott om utrymme i samtalen 

och uppfattas vara bra på att lyssna och att ge medarbetarna beröm 
• Medarbetarna är nöjda med stämningen i utvecklingssamtalet och med sina egna insatser. 

De är bra på att berätta om egna önskemål i arbetet och om egna förmågor men också om 
egna brister. Framför allt anser de sig vara bra på att ta emot konstruktiv kritik. Ändå finns 
det ett behov och en vilja av att förbättra sin kommunikationsförmåga, varför detta bör 
utredas vidare. Är det hantering av problem och konstruktiv kritik som saknas? 

• Om dessa förmågor hos medarbetarna stämmer, anser jag att dessa måste vara guld värda 
för organisationens kommunikation. 
 

Negativt 
Ingen av parterna verkar se fram emot utvecklingssamtalen i speciellt hög grad och 
medarbetarna anser att utvecklingssamtalen inte har någon större effekt för den egna 
utvecklingen. Jag tror att det finns flera anledningar till detta. 
 

• Arbetsgivarna bör ta ett större ansvar för att ge kunskap om och skapa intresse inför 
utvecklingssamtalen. Viljan måste komma uppifrån om utvecklingssamtalet ska få de 
effekter som arbetsgivaren önskar. Kanske är det så att de policydokument kring 
utvecklingssamtal som finns på respektive arbetsplats hemsida, inte är tillräckligt. Vems 
är egentligen ansvaret att medarbetarna känner till utvecklingssamtalets syfte, 
arbetsgivarens eller medarbetarens? 

• Cheferna bör vara bättre insatta i medarbetarnas arbetssituation för att kunna genomföra 
utvecklingssamtal på ett utvecklande sätt. 

• Eftersom chefernas förmåga att hantera och diskutera problem i vardagen endast bedöms 
som måttliga, behöver problemhanteringsförmågan stärkas. Det är viktigt för att cheferna 
ska kunna bidra till ett mer konstruktivt förhållningssätt i utvecklingssamtalen och på så 
sätt våga efterfråga återkoppling på eget arbete och sätt att vara. Det i sin tur skulle öppna 
upp även för medarbetarna att ta större ansvar för att både ge och att ta emot konstruktiv 
feedback. Detta är en förutsättning för att man ska kunna utvecklas som person och som 
yrkesindivid. 

• Det finns medarbetare inom organisationerna som känner stark oro och stress inför sina 
utvecklingssamtal. Därför är det viktigt för cheferna att ha kännedom om detta för att 
kunna bemöta dem på ett empatiskt sätt i deras besvärliga situation 

• Några medarbetare är missnöjda med stämningen, att samtalet är sämsta tänkbara ur 
jämbördighetssynpunkt, att man inte blir lyssnad på, att tillit saknas och att 
kommunikationen ofta avbryts eller skämtas bort. Dessa aspekter är allvarliga och är 
ytterst viktiga för cheferna att ta till sig och fundera kring, för att försöka skapa tillfällen 
för alla i organisationen att utvecklas 
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Tips till cheferna 
• Både chefer och medarbetare bör tillfrågas om vad som är anledningen till att de inte ser 

fram emot utvecklingssamtalen i större omfattning 
• Medarbetarna har olika behov av struktur i utvecklingssamtalet. Vissa vill prata helt fritt 

medan andra hellre vill följa en förutbestämd mall. Det innebär alltså att parterna 
tillsammans måste försöka enas i hur man ska gå till väga i utvecklingssamtalet, så att inte 
onödiga kommunikationshinder uppstår för någon av parterna 

 
 
5.5 Diskussion kring Etiska aspekter 
 
Samtyckeskravet och informationskravet tänker jag kan medföra vissa etiska problem för 
forskaren eftersom denne helst vill minimera bortfallet och därför medvetet eller omedvetet 
kan bli otydlig på denna punkt. Kvalitetskraven handlar om att ge information, men hur vet 
jag att personerna har samma bild som jag, av den information jag gett? Kan man medge sitt 
samtycke till något som man inte vet vart det kommer att landa? Här menar jag att 
informationskravet aldrig fullt ut kan informera undersökningspersonerna om vad som 
kommer att ske. Återigen blir det mycket viktigt att alla undersökningspersoner är fullt 
medvetna om att de kan avbryta studien om så är nödvändigt, utan att behöva ange skäl för 
det. I en enkätundersökning tänker jag att samtyckeskravet kan vara lättare att uppfylla, då det 
för individerna är enklare att bara lägga enkäten ifrån sig och strunta i att svara, jämfört med 
om jag blir tillfrågad personligen om att delta. Då kan det för vissa personer vara svårare att 
säga nej. 
 
Kvale & Brinkmann (2010) beskriver att kvalitativa intervjuer kan vålla 
undersökningspersonerna besvär genom de frågor som ställs. Min tanke är att även en enkät 
kan skapa obehag hos personen då denne börjar reflektera över egna brister som aktuell enkät 
delvis berör. För mig som forskare i min iver att hitta svar på mina frågeställningar kan jag 
”glömma bort” individen vars tår jag trampar på genom enkätfrågorna som ställs. Detta är 
frågor som funnits med mig genom hela studien och jag har ofta funderat på vad 
enkätfrågorna ”virvlar upp” hos aktuella undersökningspersoner. Men jag har ändå stöttat mig 
i att jag varit noga i informationen om samtyckeskravet och jag ser också personens eget 
ansvar som viktigt i frågan, det vill säga att avstå om man själv inte anser sig må bra av att 
delta. I en enkät är ju dessutom möjligheten större att avstå en viss fråga, om jag inte vill 
svara. Det måste jag som forskare acceptera. Mina tankar kring vad man som 
undersökningsperson är villig att dela med sig av, måste vara ytterst individuellt. Jag tror ändå 
att ett bra sätt är att själv besvara sin enkät och fundera över vad detta väcker hos mig och om 
jag själv skulle vilja bli utfrågad i ämnet. Avslutningsvis vill jag koppla de etiska aspekterna 
till Kvale & Brinkmann (2010) som rekommenderar att man som forskare använder sin vishet 
och att man betraktar de etiska riktlinjerna som ett redskap att använda på ett 
situationsanpassat sätt för att kunna göra goda bedömningar. De menar att det handlar om att 
skaffa sig tillräcklig kunskap om kontexten som ska beskrivas och att se till hela 
händelsekedjan för att kunna göra bra tolkningar. Det är också viktigt att våga rådfråga andra 
kring svåra etiska frågor. 
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5.6. Reflektioner för kvantitativ enkätstudie 
 
Jag har funderat över vilka effekter en kvantitativ enkätundersökning som denna kan ha, och 
för vem eller vilka den skulle kunna vara intressant. Jag tänker att en studie som omfattar 
tillräckligt många undersökningspersoner och som speglar ett intressant studieområde och 
undersökningspersonernas verklighet, kan vara av stort intresse både för arbetsgivare, chefer 
och medarbetarna själva. För arbetsgivarens del kan undersökningen påvisa hur denne lyckats 
i sin ambition kring utvecklingssamtalen. Genom att jämföra organisationens beskrivningar 
över utvecklingssamtalens syfte och innehåll, med undersökningens resultat, kan 
arbetsgivaren få en bild över vad som fungerar tillfredsställande och vad man behöver arbeta 
vidare med för att nå utvecklingssamtalets syfte.  
En av frågeställningarna i studien var att jämföra olika arbetsgivarsektorer. Detta borde 
absolut vara intressant på arbetsgivarnivå. I just denna studie fanns det inte så många 
skillnader, men det gör ju inte resultatet ointressant, utan det ger snarare ett viktigt besked till 
respektive arbetsgivarsektor, att man ligger någorlunda rätt. Kanske kan man också sätta 
eventuella fördomar åt sidan, som inneburit en förutfattad mening om att den ena 
arbetsgivarsektorn skulle vara bättre på utvecklingssamtal, än den andra? 
Studiens jämförelse mellan kvinnor och män kan också fungera som en hjälp i att sätta fokus 
på jämställdhetsfrågor, vilka alltid bör beaktas i en organisation som satsar på lärande och 
utveckling.  
 
Vad har då cheferna för nytta av studien? En viktig del är ju förstås den direkta feedback som 
cheferna får genom den del i enkäten som berörde chefens insatser och förmågor i 
utvecklingssamtalet. För en insiktsfull och mogen chef bör det vara värdefull information som 
denne kan ta till sig och glädjas över, men också att fundera över, för att ytterligare förbättra 
de sidor som medarbetarna skattat som något lägre. Men det är inte bara arbetsgivare och 
chefer som kan ha nytta av studien. Jag tänker också att resultaten kan vara vägledande för 
alla medarbetare, både de som är nöjda med utvecklingssamtalen men också för dem som är 
missnöjda. Jag tror att en gemensam överblick över samtalen kan skapa en bättre förståelse 
för varandra i organisationen och att man inte är ensam i det man känner och upplever. Denna 
studie har verkligen bidragit till att visa på en bredd av upplevelser, som jag inte riktigt trodde 
fanns. Det tror jag är viktigt att ha med sig oavsett vem man är i organisationen.  
 
I det stora hela tycker jag att studien har fungerat mycket bra. Det var också roligt att få 
positiva kommentarer kring att enkätfrågorna kändes intressanta att besvara. Jag fick också 
kommentarer kring själva förfaringssättet, att det praktiska fungerat väl med information, 
enkätutdelning, påminnelser och de förslutna lådorna som jag tillverkat. Jag är också glad 
över att jag valde den kvantitativa ansatsen för min studie. Det fanns inte ens i mitt 
medvetande från början, men på något sätt växte det fram under resans gång och jag började 
se det som en utmaning att ta mig an en uppgift som jag tidigare haft svårt för. En stor 
anledning till att jag valde det kvantitativa förfaringssättet, var att jag på så sätt faktiskt skulle 
ha möjlighet att kunna dra vissa slutsatser kring resultaten och inte ”bara” göra tolkningar 
grundat på den egna subjektiva upplevelsen. Det kändes spännande att med statistisk säkerhet, 
kunna säga att; så är det, i alla fall i den här studien! 
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Linköpings universitet             2010-12-13 
Institutionen för Beteendevetenskap och lärande 

      
 
Hej! 
 
Mitt namn är Gunilla Ripstrand och jag läser beteendevetenskaplig utbildning vid Linköpings  
universitet, med inriktning kommunikation och samtalsmetodik i arbetslivet.  
 
Nu har jag kommit så pass långt i mina studier att det är dags för en avslutande 
examensuppsats. Min avsikt är att med en kvantitativ enkät, undersöka hur medarbetare 
upplever sina utvecklingssamtal med sin chef, ur ett kommunikations- och 
relationsperspektiv. För detta ändamål har kontakt tagits med er chef, XXXX XX som har gett 
sitt medgivande till studien.  
 
Studien är frivillig att delta i, men jag uppskattar om så många som möjligt kan avsätta en 
liten stund för att fylla i enkäten. Uppskattningsvis tar det ca 5 – 10 minuter. Som bonus kan 
man tänka att en medverkan i studien kan fylla en funktion på sikt, då både arbetsgivare, 
chefer och medarbetare kan få en större insikt i hur utvecklingssamtalen faktiskt uppfattas.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att din medverkan är anonym då varken jag eller någon annan 
kan röja din identitet. Enkäten är utformad på så sätt att du ringar in den siffra på en 7-gradig 
skala, som bäst passar in på ditt svar. Du slipper alltså att själv formulera text och en enskild 
handstil blir omöjlig att känna igen.  
 
Måndag den 13 december är enkäterna tillgängliga. För er anonymitet finns också en 
försluten låda placerad i XXXXXX där ni kan lägga era ifyllda enkäter. Ni har en vecka på er 
att svara och senast fredag 17 december klockan 12.00 hoppas jag att lådan är fylld med 
intressant material att bearbeta.  
 
Om du har frågor kring studien, enkäten eller din medverkan är du välkommen att höra av dig 
till mig. 
 
 
Med Vänlig Hälsning 
 
Gunilla Ripstrand   
      
E-post: XXXXXXX 
Telefon: XXXXXXX 
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Bil. 2     Instruktion: Sätt X i den parentes som bäst överensstämmer med ditt svar.      

 
 
1. Kön:      Kvinna (   )             Man (   )     
 
 
2. Ålder:  20-29 år (   )       30-39 år (   )        40-49 år (   )       50-59 år (   )       60-69 år (   )  
 
 
    Hur många utvecklingssamtal har du haft  
3. - som anställd?                   1-5 st  (   )           6-10 st (   )    fler än 11  (   ) 
 
4. - med nuvarande chef ?      1-5 st  (   )           6-10 st (   )    fler än 11  (   ) 
 
  
5. Inom vilken arbetsgivarsektor arbetar du? 

 
       Landsting  (   )                           Privat företag  (   )                             Kommun  (   )  

 
 
 

Inför utvecklingssamtalet 
 

Instruktion: Ringa in den siffra som bäst representerar ditt svar. 
Kom ihåg att frågor och svar gäller specifikt för utvecklingssamtalet, inte i arbetet generellt. 

 
 
6. I hur hög grad upplever du att arbetsgivaren/chefen sprider kunskap om och försöker skapa  
    intresse för utvecklingssamtalen? 
    Inte alls                I mycket hög grad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
    
 
7. Hur viktigt är det för dig att förbereda dig genom att fundera över egna förmågor, problem,  
    mål och önskemål och notera det som du vill ta upp?  
    Oviktigt                                       Mycket viktigt 
                      
    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
8. I hur hög grad brukar du se fram emot utvecklingssamtal?       
    Inte alls                I mycket hög grad 
 
    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
9. I hur hög grad brukar du känna oro eller stress inför utvecklingssamtal? 
    Inte alls                I mycket hög grad 
 
    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7     
                 
 
10. I hur hög grad tror du att din chef generellt sett, brukar se fram emot utvecklingssamtal?       
      Inte alls                 I mycket hög grad 
 
    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
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Chefens insats och förmåga i utvecklingssamtalet  
 

Följande frågor handlar om hur du uppfattar din chef och dennes förmågor. Flertalet av 
frågorna är direkt riktade mot utvecklingssamtalet, medan några är mer generellt riktade. 
 
 
11. Hur insatt anser du att din chef är angående din arbetssituation, dina prestationer och hur  
      du trivs på arbetet?    
     Oinsatt                                                   Väl insatt 
 
    1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
12. I hur hög grad upplever du att din chef känner tillit, till dig och dina arbetsprestationer? 
      Inte alls                 I mycket hög grad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
13. Hur engagerad upplever du att din chef brukar vara under utvecklingssamtalet?     
      Oengagerad              Mycket engagerad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
14. Hur bra är din chef på att lyssna och ge dig utrymme att tala om det som är viktigt för dig?   
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
15. Vad anser du om din chefs förmåga att ge beröm under utvecklingssamtalet, att berätta  
      vad denne uppskattar hos dig? 
      Dålig                                                Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
16. Vad anser du om din chefs förmåga generellt, att lyfta och beskriva problem samt att  
      skapa utrymme för konstruktiv diskussion ?                 
      Dålig                                                                                        Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
17. I hur hög grad brukar chefen under utvecklingssamtalet efterfråga återkoppling på sitt  
      arbete, hur verksamheten leds och hur du ser på chefens styrkor och svagheter?  
      Inte alls                I mycket hög grad 
         
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
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Egna insatser och förmågor i utvecklingssamtalet 
 
Följande sju frågor handlar om hur du ser på dina egna förmågor. Försök vara ärlig mot dig 
själv. 
 
 
18. Hur bra är du på att tala om för chefen vad du har för önskemål kring arbetsuppgifter  
      och utbildning? 
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
19. Hur bra är du på att nyttja utvecklingssamtalet och berätta för din chef om dina förmågor  
      och om sådant som du lyckats med i arbetet?  
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
20. Hur bra är du på att berätta för din chef, vad du behöver förbättra hos dig själv i ditt arbete  
      och som medarbetare? 
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
21. Hur bra är du på att ta emot konstruktiv kritik i allmänhet, att lyssna till och reflektera  
      över det som sägs och sedan diskutera det? 
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
22. Hur vanligt är det att du själv efterfrågar konstruktiv kritik från chefen angående ditt  
      arbete och ditt förhållningssätt? 
      Ovanligt                     Mycket vanligt 
 
      1                    2                    3                    4                    5                   6                    7 
 
 
23. Hur bra är du på att ge chefen återkoppling/feedback på vad du uppskattar hos denne? 
      Dålig      Mycket bra 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
      
 
24. Hur nöjd är du generellt sett med din kommunikationsförmåga, dvs. att lyssna, förstå,  
      formulera dig och bidra till utvecklingssamtalets kvalité?  
      Missnöjd                        Mycket nöjd 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7        
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Er kommunikation och relation i utvecklingssamtalet 

 
Den här delen i enkäten berör frågor kring hur du ser på den kommunikation som pågår 
under utvecklingssamtalet samt hur du upplever din relation med din chef. 
 
 
25. I hur hög grad upplever du att du är ”huvudperson” i utvecklingssamtalet? 
      Inte alls                I mycket hög grad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
26. Vad tycker du är bäst, att följa en mall för utvecklingssamtal eller att få prata fritt?  
      Följa en mall        Prata fritt 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
27. Hur uppfattar du samtalet, som icke jämbördigt där chefen ställer frågor och du svarar,  
      eller mer som en dialog där båda initierar frågeställningar? 
      Icke jämbördigt                                      Jämbördig dialog      
       
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
28. I hur hög grad brukar samtalet handla om sådant som du tycker är viktigt att diskutera? 
      Inte alls                I mycket hög grad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
29. Hur ofta upplever du att någon av er byter ämne eller skämtar bort situationen för att  
      samtalet blivit alltför känsligt? 
     Aldrig              Alltid 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7        
 
 
30. Hur viktigt är det för dig att i utvecklingssamtalet, diskutera din och chefens relation? 
      Oviktigt                      Mycket viktigt 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
31. Hur nöjd brukar du vara med ”stämningen” i utvecklingssamtalet? 
      Missnöjd                        Mycket nöjd 
 
      1                     2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 
32. Hur nöjd är du med din relation till chefen i allmänhet och er förmåga att kommunicera  
      med varandra? 
      Missnöjd                        Mycket nöjd 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 

                                     E  



 
Efter genomfört utvecklingssamtal  

 
Nu kommer några avslutande frågor kring hur du ser på utvecklingssamtal i allmänhet och 
dess funktion.  
 
 
33. Vad anser du om tiden för utvecklingssamtalen, för kort vilket innebär att ni inte hinner  
      tala om allt viktigt eller som tillräckligt lång?  
      Alldeles för kort                          I högsta grad tillräcklig 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
34. Hur stor funktion anser du att utvecklingssamtal har, för att du ska utvecklas i ditt arbete? 
      Ingen funktion          Mycket stor funktion 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7    
        
 
35. Hur stor funktion anser du att utvecklingssamtal har för din relation med din chef? 
      Ingen funktion          Mycket stor funktion 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7                 
 
 
36. Hur stor tillit har du till att det ni har talat om under utvecklingssamtalet, inte förs vidare? 
      Ingen tillit                 Mycket stor tillit 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7 
 
 
37. Hur intresserad är du av att få möjlighet att förbättra din förmåga att kommunicera för att  
      känna dig mer bekväm i olika samtalssituationer?  
      Ointresserad             Mycket intresserad 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7         
 
     
38. Hur nöjd är du generellt sett med dina senaste utvecklingssamtal? 
      Missnöjd                        Mycket nöjd 
 
      1                    2                    3                    4                    5                    6                    7  
 
 

Det var allt! Nu återstår bara en sista önskan, att du försäkrar dig om att du har svarat på 
alla frågor.  

 
 

Tack för att du tagit dig tid att reflektera och för att du har bidragit 
till denna studie. 

  
Jag önskar dig en riktigt trevlig julledighet! 
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Bilaga 3.  
 
Deskriptiv statistik  
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

6. INFÖR kunskap 43 1,00 6,00 3,7442 1,46536 

7. förberedelse 43 3,00 7,00 5,6279 1,13438 

8. se fram emot 43 1,00 7,00 4,2326 1,63062 

9. oro, stress 43 1,00 6,00 2,4419 1,51661 

10. se fram emot 43 1,00 6,00 4,0698 1,33444 

11. CHEF vara insatt 41 2,00 6,00 4,3659 1,49593 

12. tillit 41 2,00 7,00 5,3659 1,19909 

13. engagemang 41 2,00 7,00 5,2195 1,19399 

14. lyssna 41 1,00 7,00 5,4146 1,53257 

15. ge beröm 41 1,00 7,00 4,9512 1,67259 

16. hantera problem 41 1,00 7,00 4,4390 1,76137 

17. feedback 41 1,00 7,00 3,4634 1,89865 

18. EGNA önskemål 43 2,00 7,00 5,0698 1,22271 

19. förmågor 43 2,00 7,00 4,7674 1,28799 

20. behov 43 3,00 6,00 4,8372 1,02191 

21. ta emot kritik 43 3,00 7,00 5,1860 ,87982 

22. efterfråga kritik 43 1,00 7,00 3,7209 1,66656 

23. ge feedback 43 1,00 7,00 3,8837 1,60667 

24. kom.förmåga 43 3,00 7,00 5,2093 ,96506 

25. RELATION 42 3,00 7,00 5,5000 1,06496 

26. mall – prata fritt 41 1,00 6,00 4,0488 1,41335 

27. dialog 42 1,00 7,00 4,8333 1,44689 

28. innehåll 42 2,00 7,00 5,0476 1,10326 

29. abstraktionsnivå 42 1,00 5,00 2,2381 1,20587 

30. diskutera relation 42 2,00 6,00 4,3810 1,22877 

31. ”stämning” 42 2,00 7,00 5,5000 1,19450 

32. nöjdhet 42 1,00 7,00 4,9048 1,64997 

33. EFTERÅT tid 43 1,00 7,00 4,9767 1,58096 

34. funktion utveckling 43 1,00 7,00 4,3023 1,72565 

35. funktion relation 43 1,00 7,00 4,4651 1,60874 

36. tillit 43 1,00 7,00 5,6977 1,35462 

37. kom. behov 43 1,00 7,00 4,9070 1,63028 

38. nöjdhet 43 1,00 7,00 4,9767 1,35380 

Valid N (listwise) 40     
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Bilaga 4  T-Test för kvinnor och män 
  

Group Statistics 

 KÖN N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Kvinna 28 3,8571 1,43280 ,27077 6. INFÖR 

    kunskap/intresse Man 15 3,5333 1,55226 ,40079 

Kvinna 28 5,8571 1,00791 ,19048 7. förberedelse 

Man 15 5,2000 1,26491 ,32660 

Kvinna 28 4,3214 1,49204 ,28197 8. se fram emot 

Man 15 4,0667 1,90738 ,49248 

Kvinna 28 2,6429 1,49603 ,28272 9. oro, stress 

Man 15 2,0667 1,53375 ,39601 

Kvinna 28 3,9286 1,24510 ,23530 10. se fram emot 

Man 15 4,3333 1,49603 ,38627 

Kvinna 26 4,1154 1,50537 ,29523 11. CHEF 

      vara insatt Man 15 4,8000 1,42428 ,36775 

Kvinna 26 5,1538 1,22286 ,23982 12. tillit 

Man 15 5,7333 1,09978 ,28396 

Kvinna 26 5,0769 1,26248 ,24759 13. engagemang 

Man 15 5,4667 1,06010 ,27372 

Kvinna 26 5,1538 1,54123 ,30226 14. lyssna 

Man 15 5,8667 1,45733 ,37628 

Kvinna 26 4,6154 1,69887 ,33318 15. ge beröm 

Man 15 5,5333 1,50555 ,38873 

Kvinna 26 4,0385 1,84349 ,36154 16. hantera problem 

Man 15 5,1333 1,40746 ,36341 

Kvinna 26 3,3846 1,98145 ,38859 17. återkoppling 

Man 15 3,6000 1,80476 ,46599 

Kvinna 28 5,5000 ,88192 ,16667 18. EGNA insatser 

      önskemål Man 15 4,2667 1,38701 ,35813 

Kvinna 28 5,0714 1,08623 ,20528 19. förmågor 

Man 15 4,2000 1,47358 ,38048 

Kvinna 28 4,8571 ,97046 ,18340 20. behov 

Man 15 4,8000 1,14642 ,29601 

Kvinna 28 5,1429 ,89087 ,16836 21. ta emot kritik 

Man 15 5,2667 ,88372 ,22817 

Kvinna 28 3,7857 1,57191 ,29706 22. efterfråga kritik 

Man 15 3,6000 1,88225 ,48599 
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Kvinna 28 4,0000 1,61015 ,30429 23. ge feedback 

Man 15 3,6667 1,63299 ,42164 

Kvinna 28 5,3214 1,02030 ,19282 24. kommunikation 

Man 15 5,0000 ,84515 ,21822 

Kvinna 27 5,5185 1,08735 ,20926 25. RELATION 

      huvudperson Man 15 5,4667 1,06010 ,27372 

Kvinna 26 3,7308 1,48479 ,29119 26. mall – prata fritt 

Man 15 4,6000 1,12122 ,28950 

Kvinna 27 4,7407 1,28879 ,24803 27. icke jämbördigt –  

      dialog Man 15 5,0000 1,73205 ,44721 

Kvinna 27 5,1481 1,06351 ,20467 28. innehåll 

Man 15 4,8667 1,18723 ,30654 

Kvinna 27 2,3333 1,24035 ,23870 29.abstraktionsnivå 

Man 15 2,0667 1,16292 ,30026 

Kvinna 27 4,3333 1,20894 ,23266 30. diskutera relation 

Man 15 4,4667 1,30201 ,33618 

Kvinna 27 5,2593 1,12976 ,21742 31. ”stämning” 

Man 15 5,9333 1,22280 ,31573 

Kvinna 27 4,7407 1,70051 ,32726 32. relation 

Man 15 5,2000 1,56753 ,40473 

Kvinna 28 4,9643 1,64389 ,31067 33. EFTERÅT 

      tid Man 15 5,0000 1,51186 ,39036 

Kvinna 28 4,2500 1,64711 ,31127 34. funktion för  

      utveckling Man 15 4,4000 1,91982 ,49570 

Kvinna 28 4,5357 1,40059 ,26469 35. funktion för  

      relation Man 15 4,3333 1,98806 ,51331 

Kvinna 28 5,5000 1,34715 ,25459 36. tillit 

Man 15 6,0667 1,33452 ,34457 

Kvinna 28 5,0357 1,55116 ,29314 37. kommunikations-    

      behov Man 15 4,6667 1,79947 ,46462 

Kvinna 28 4,9643 1,29048 ,24388 38. nöjdhet 

Man 15 5,0000 1,51186 ,39036 
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Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

,609 ,439 ,686 41 ,496 ,32381 ,47185 -,62912 1,276746. INFÖR 

    kunskap/intresse 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,669 26,801 ,509 ,32381 ,48369 -,66898 1,31660

Equal 

variances 

assumed 

2,902 ,096 1,863 41 ,070 ,65714 ,35274 -,05523 1,369527. förberedelse 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,738 23,721 ,095 ,65714 ,37808 -,12367 1,43796

Equal 

variances 

assumed 

1,672 ,203 ,484 41 ,631 ,25476 ,52657 -,80867 1,318208. se fram emot 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,449 23,380 ,658 ,25476 ,56749 -,91813 1,42765

Equal 

variances 

assumed 

,743 ,394 1,193 41 ,240 ,57619 ,48284 -,39892 1,551309. oro, stress 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,184 28,120 ,246 ,57619 ,48658 -,42033 1,57271

10. se fram emot Equal 

variances 

assumed 

2,420 ,127 -,947 41 ,349 -,40476 ,42751 -1,26813 ,45861
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,895 24,564 ,380 -,40476 ,45230 -1,33712 ,52760

Equal 

variances 

assumed 

,578 ,452 -1,430 39 ,161 -,68462 ,47882 -1,65312 ,2838911. CHEFENS 

      INSATSER 

      vara insatt 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,452 30,716 ,157 -,68462 ,47159 -1,64679 ,27756

Equal 

variances 

assumed 

2,422 ,128 -1,514 39 ,138 -,57949 ,38265 -1,35347 ,1944912. tillit 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,559 31,982 ,129 -,57949 ,37168 -1,33660 ,17763

Equal 

variances 

assumed 

,158 ,694 -1,007 39 ,320 -,38974 ,38707 -1,17266 ,3931713. engagemang 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,056 33,663 ,298 -,38974 ,36908 -1,14009 ,36060

Equal 

variances 

assumed 

2,258 ,141 -1,454 39 ,154 -,71282 ,49013 -1,70420 ,2785614. lyssna 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,477 30,731 ,150 -,71282 ,48265 -1,69754 ,27189

Equal 

variances 

assumed 

1,112 ,298 -1,735 39 ,091 -,91795 ,52919 -1,98833 ,1524315. ge beröm 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,793 32,348 ,082 -,91795 ,51197 -1,96036 ,12447

16. hantera problem Equal 

variances 

assumed 

3,161 ,083 -1,986 39 ,054 -1,09487 ,55116 -2,20970 ,01996
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,136 35,792 ,040 -1,09487 ,51261 -2,13471 -,05503

Equal 

variances 

assumed 

,027 ,870 -,346 39 ,731 -,21538 ,62250 -1,47450 1,0437317. återkoppling 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,355 31,666 ,725 -,21538 ,60675 -1,45181 1,02104

Equal 

variances 

assumed 

6,914 ,012 3,565 41 ,001 1,23333 ,34597 ,53464 1,9320318. EGNA insatser 

       önskemål 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3,122 20,229 ,005 1,23333 ,39501 ,40996 2,05671

Equal 

variances 

assumed 

2,307 ,136 2,210 41 ,033 ,87143 ,39429 ,07515 1,6677119. förmågor 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

2,016 22,355 ,056 ,87143 ,43232 -,02433 1,76718

Equal 

variances 

assumed 

,787 ,380 ,173 41 ,864 ,05714 ,33082 -,61097 ,7252520. behov 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,164 24,909 ,871 ,05714 ,34822 -,66016 ,77444

Equal 

variances 

assumed 

,385 ,538 -,436 41 ,665 -,12381 ,28427 -,69791 ,4502921. ta emot kritik 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,437 28,945 ,666 -,12381 ,28356 -,70381 ,45619

22. efterfråga kritik Equal 

variances 

assumed 

1,672 ,203 ,345 41 ,732 ,18571 ,53893 -,90268 1,27411
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,326 24,633 ,747 ,18571 ,56959 -,98827 1,35970

Equal 

variances 

assumed 

,026 ,872 ,644 41 ,523 ,33333 ,51771 -,71220 1,3788723. ge feedback 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,641 28,388 ,527 ,33333 ,51997 -,73112 1,39779

Equal 

variances 

assumed 

,764 ,387 1,042 41 ,304 ,32143 ,30848 -,30155 ,9444124. 

kommunikations- 

      förmåga 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,104 33,733 ,277 ,32143 ,29120 -,27053 ,91339

Equal 

variances 

assumed 

,135 ,715 ,149 40 ,882 ,05185 ,34711 -,64969 ,7534025. RELATION 

      “huvudperson” 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,150 29,687 ,881 ,05185 ,34454 -,65211 ,75582

Equal 

variances 

assumed 

,768 ,386 -1,963 39 ,057 -,86923 ,44273 -1,76474 ,0262826. mall – prata fritt 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,117 36,015 ,041 -,86923 ,41061 -1,70198 -,03648

Equal 

variances 

assumed 

,897 ,349 -,552 40 ,584 -,25926 ,46995 -1,20906 ,6905427. icke jämbördigt  

      –  dialog 

       

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,507 22,777 ,617 -,25926 ,51139 -1,31772 ,79920

28. innehåll Equal 

variances 

assumed 

,155 ,696 ,789 40 ,435 ,28148 ,35693 -,43991 1,00287
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,764 26,436 ,452 ,28148 ,36859 -,47556 1,03852

Equal 

variances 

assumed 

1,282 ,264 ,682 40 ,499 ,26667 ,39088 -,52334 1,0566729. abstraktionsnivå 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,695 30,688 ,492 ,26667 ,38359 -,51599 1,04932

Equal 

variances 

assumed 

,197 ,660 -,333 40 ,741 -,13333 ,40006 -,94189 ,6752230. diskutera  

      relation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,326 27,256 ,747 -,13333 ,40884 -,97183 ,70516

Equal 

variances 

assumed 

2,474 ,124 -1,800 40 ,079 -,67407 ,37458 -1,43112 ,0829731. “stämning” 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,758 27,140 ,090 -,67407 ,38335 -1,46045 ,11230

Equal 

variances 

assumed 

1,496 ,228 -,862 40 ,394 -,45926 ,53302 -1,53653 ,6180132. relation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,882 31,127 ,384 -,45926 ,52049 -1,52063 ,60211

Equal 

variances 

assumed 

,197 ,660 -,070 41 ,945 -,03571 ,51196 -1,06964 ,9982233. EFTERÅT 

      tid 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,072 30,919 ,943 -,03571 ,49889 -1,05332 ,98189

34. funktion 

      utveckling 

Equal 

variances 

assumed 

,518 ,476 -,269 41 ,790 -,15000 ,55836 -1,27762 ,97762
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,256 25,187 ,800 -,15000 ,58533 -1,35505 1,05505

Equal 

variances 

assumed 

5,461 ,024 ,389 41 ,699 ,20238 ,52003 -,84784 1,2526035. funktion 

      relation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,350 21,641 ,729 ,20238 ,57754 -,99651 1,40127

Equal 

variances 

assumed 

,193 ,663 -1,319 41 ,195 -,56667 ,42967 -1,43441 ,3010836. tillit 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,323 28,979 ,196 -,56667 ,42842 -1,44291 ,30958

Equal 

variances 

assumed 

,282 ,598 ,703 41 ,486 ,36905 ,52481 -,69082 1,4289237. kom. behov 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,672 25,287 ,508 ,36905 ,54937 -,76175 1,49984

Equal 

variances 

assumed 

,289 ,594 -,081 41 ,935 -,03571 ,43839 -,92106 ,8496438. nöjdhet 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,078 25,080 ,939 -,03571 ,46028 -,98352 ,91210
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Bilaga 5. T-Test Arbetsgivarsektorer 
 

Group Statistics 

 femARBETSGIVARE N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

Landsting 23 3,6522 1,43364 ,298946. INFÖR kunskap 

 Privat företag 20 3,8500 1,53125 ,34240

Landsting 23 5,8261 1,07247 ,223637. förberedelse 

Privat företag 20 5,4000 1,18766 ,26557

Landsting 23 4,4348 1,67403 ,349068. intresse 

Privat företag 20 4,0000 1,58944 ,35541

Landsting 23 2,7826 1,56544 ,326429. stress 

Privat företag 20 2,0500 1,39454 ,31183

Landsting 23 3,7826 1,38027 ,2878110. se fram emot 

Privat företag 20 4,4000 1,23117 ,27530

Landsting 21 3,3810 1,11697 ,2437411. CHEF vara insatt 

Privat företag 20 5,4000 1,09545 ,24495

Landsting 21 4,9048 1,22085 ,2664112. tillit 

Privat företag 20 5,8500 ,98809 ,22094

Landsting 21 4,8571 1,27615 ,2784813. engagemang 

Privat företag 20 5,6000 ,99472 ,22243

Landsting 21 4,9048 1,48003 ,3229714. lyssna 

Privat företag 20 5,9500 1,43178 ,32016

Landsting 21 4,3333 1,74165 ,3800615. ge beröm 

Privat företag 20 5,6000 1,35336 ,30262

Landsting 21 3,5238 1,69172 ,3691616. hantera problem 

Privat företag 20 5,4000 1,27321 ,28470

Landsting 21 2,9524 1,93588 ,4224417. efterfråga     

       feedback Privat företag 20 4,0000 1,74718 ,39068

Landsting 23 5,2174 ,99802 ,2081018. EGNA insatser 

Privat företag 20 4,9000 1,44732 ,32363

Landsting 23 5,0435 1,18622 ,2473419. egna förmågor 

Privat företag 20 4,4500 1,35627 ,30327

Landsting 23 4,6522 ,93462 ,1948820. behov 

Privat företag 20 5,0500 1,09904 ,24575

Landsting 23 5,0870 ,90015 ,1877021. ta emot kritik 

Privat företag 20 5,3000 ,86450 ,19331

Landsting 23 3,4783 1,53355 ,3197722. efterfråga kritik 

Privat företag 20 4,0000 1,80642 ,40393

Landsting 23 4,0870 1,59297 ,3321623. ge feedback 

Privat företag 20 3,6500 1,63111 ,36473

24. kom.förmåga Landsting 23 5,1739 1,02922 ,21461

                                     P  



Privat företag 20 5,2500 ,91047 ,20359

Landsting 22 5,4545 1,14340 ,2437725. RELATION 

Privat företag 20 5,5500 ,99868 ,22331

Landsting 21 3,5238 1,47034 ,3208526. mall – prata fritt 

Privat företag 20 4,6000 1,14248 ,25547

Landsting 22 4,9091 1,26901 ,2705527. jämbördighet 

Privat företag 20 4,7500 1,65036 ,36903

Landsting 22 5,0000 1,11270 ,2372328. innehåll 

Privat företag 20 5,1000 1,11921 ,25026

Landsting 22 2,3182 1,28680 ,2743529. abstraktionsnivå 

Privat företag 20 2,1500 1,13671 ,25418

Landsting 22 4,2273 1,26986 ,2707430. diskutera relation 

Privat företag 20 4,5500 1,19097 ,26631

Landsting 22 5,1364 1,08213 ,2307131. ”stämning” 

Privat företag 20 5,9000 1,20961 ,27048

Landsting 22 4,3636 1,61968 ,3453232. relation och  

      kommunikation Privat företag 20 5,5000 1,50438 ,33639

Landsting 23 4,8696 1,68696 ,3517633. EFFEKTER - tid 

Privat företag 20 5,1000 1,48324 ,33166

Landsting 23 4,3043 1,74342 ,3635334. funktion 

      egen utveckling Privat företag 20 4,3000 1,75019 ,39135

Landsting 23 4,5652 1,50230 ,3132535. funktion 

      relation till chefen Privat företag 20 4,3500 1,75544 ,39253

Landsting 23 5,3478 1,43364 ,2989436. tillit 

Privat företag 20 6,1000 1,16529 ,26057

Landsting 23 4,6087 1,58800 ,3311237. kommunikations- 

      behov Privat företag 20 5,2500 1,65036 ,36903

Landsting 23 4,7391 1,25109 ,2608738. nöjdhet 

Privat företag 20 5,2500 1,44641 ,32343
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Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed)

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e Lower Upper 

Equal 

variances 

assumed 

,255 ,616 -,437 41 ,664 -,19783 ,45240 -1,11147 ,715816. INFÖR    

kunskapsspridning 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,435 39,290 ,666 -,19783 ,45453 -1,11699 ,72133

Equal 

variances 

assumed 

,450 ,506 1,236 41 ,223 ,42609 ,34467 -,26998 1,122167. förberedelse 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,227 38,695 ,227 ,42609 ,34718 -,27633 1,12850

Equal 

variances 

assumed 

,164 ,687 ,870 41 ,390 ,43478 ,50000 -,57499 1,444568. intresse 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,873 40,660 ,388 ,43478 ,49815 -,57152 1,44108

Equal 

variances 

assumed 

2,707 ,108 1,610 41 ,115 ,73261 ,45515 -,18659 1,651819. stress 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,623 40,969 ,112 ,73261 ,45142 -,17908 1,64430

10. se fram emot Equal 

variances 

assumed 

,078 ,781 -1,538 41 ,132 -,61739 ,40153 -1,42829 ,19351
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,550 40,966 ,129 -,61739 ,39827 -1,42174 ,18696

Equal 

variances 

assumed 

,918 ,344 -5,840 39 ,000 -2,01905 ,34573 -2,71835 -1,3197511. CHEF  

      vara insatt 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-5,843 38,964 ,000 -2,01905 ,34556 -2,71803 -1,32007

Equal 

variances 

assumed 

4,474 ,041 -2,717 39 ,010 -,94524 ,34792 -1,64897 -,2415112. tillit 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,731 38,034 ,010 -,94524 ,34611 -1,64588 -,24460

Equal 

variances 

assumed 

,712 ,404 -2,072 39 ,045 -,74286 ,35859 -1,46817 -,01754 13. engagemang 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,084 37,565 ,044 -,74286 ,35641 -1,46464 -,02108

Equal 

variances 

assumed 

,841 ,365 -2,297 39 ,027 -1,04524 ,45514 -1,96584 -,1246314. lyssna 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,298 38,989 ,027 -1,04524 ,45476 -1,96509 -,12539

Equal 

variances 

assumed 

2,418 ,128 -2,591 39 ,013 -1,26667 ,48883 -2,25543 -,2779115. beröm 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,607 37,523 ,013 -1,26667 ,48582 -2,25057 -,28276

16. hantera problem Equal 

variances 

assumed 

2,827 ,101 -3,997 39 ,000 -1,87619 ,46943 -2,82570 -,92668
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-4,025 37,064 ,000 -1,87619 ,46619 -2,82073 -,93165

Equal 

variances 

assumed 

,060 ,807 -1,816 39 ,077 -1,04762 ,57688 -2,21446 ,1192217. efterfråga  

      feedback 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,821 38,893 ,076 -1,04762 ,57540 -2,21159 ,11635

Equal 

variances 

assumed 

2,745 ,105 ,846 41 ,402 ,31739 ,37510 -,44015 1,0749318. EGNA 

      önskemål 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,825 33,077 ,415 ,31739 ,38476 -,46535 1,10013

Equal 

variances 

assumed 

,667 ,419 1,531 41 ,133 ,59348 ,38764 -,18937 1,3763319. egna förmågor 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

1,517 38,118 ,138 ,59348 ,39135 -,19868 1,38564

Equal 

variances 

assumed 

,222 ,640 -1,283 41 ,207 -,39783 ,31006 -1,02401 ,2283620. behov 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,268 37,576 ,212 -,39783 ,31365 -1,03300 ,23735

Equal 

variances 

assumed 

,666 ,419 -,788 41 ,435 -,21304 ,27022 -,75876 ,3326721. ta emot kritik 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,791 40,570 ,434 -,21304 ,26944 -,75736 ,33128

22. efterfråga kritik Equal 

variances 

assumed 

,657 ,422 -1,025 41 ,312 -,52174 ,50924 -1,55016 ,50668
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,013 37,543 ,318 -,52174 ,51518 -1,56508 ,52160

Equal 

variances 

assumed 

,010 ,922 ,887 41 ,380 ,43696 ,49248 -,55762 1,4315323. ge feedback 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,886 39,889 ,381 ,43696 ,49331 -,56015 1,43406

Equal 

variances 

assumed 

,033 ,856 -,255 41 ,800 -,07609 ,29840 -,67872 ,5265424. 

kommunikations- 

förmåga 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,257 40,983 ,798 -,07609 ,29581 -,67349 ,52132

Equal 

variances 

assumed 

,829 ,368 -,287 40 ,776 -,09545 ,33277 -,76801 ,5771125. RELATION 

      huvudperson 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,289 39,944 ,774 -,09545 ,33060 -,76364 ,57273

Equal 

variances 

assumed 

1,030 ,316 -2,608 39 ,013 -1,07619 ,41268 -1,91091 -,2414726. mall – prata fritt 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,624 37,522 ,012 -1,07619 ,41014 -1,90681 -,24557

Equal 

variances 

assumed 

2,607 ,114 ,352 40 ,727 ,15909 ,45188 -,75420 1,0723827. jämbördighet 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,348 35,607 ,730 ,15909 ,45758 -,76929 1,08747

28. innehåll Equal 

variances 

assumed 

,115 ,737 -,290 40 ,773 -,10000 ,34473 -,79673 ,59673
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,290 39,575 ,773 -,10000 ,34483 -,79716 ,59716

Equal 

variances 

assumed 

1,229 ,274 ,447 40 ,657 ,16818 ,37625 -,59225 ,9286229. abstraktionsnivå 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,450 39,972 ,655 ,16818 ,37399 -,58770 ,92407

Equal 

variances 

assumed 

,132 ,718 -,847 40 ,402 -,32273 ,38095 -1,09266 ,4472030. diskutera   

       relation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,850 39,955 ,400 -,32273 ,37976 -1,09028 ,44483

Equal 

variances 

assumed 

,885 ,352 -2,160 40 ,037 -,76364 ,35359 -1,47826 -,0490131. “stämning” 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,148 38,342 ,038 -,76364 ,35551 -1,48311 -,04416

Equal 

variances 

assumed 

1,191 ,282 -2,349 40 ,024 -1,13636 ,48382 -2,11420 -,1585332. relation och  

      kommunikation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-2,357 39,977 ,023 -1,13636 ,48208 -2,11070 -,16202

Equal 

variances 

assumed 

,326 ,571 -,472 41 ,639 -,23043 ,48790 -1,21577 ,7549033. EFFEKTER 

      tid 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-,477 40,991 ,636 -,23043 ,48346 -1,20681 ,74594

34. funktion egen  

      utveckling 

Equal 

variances 

assumed 

,068 ,796 ,008 41 ,994 ,00435 ,53400 -1,07408 1,08278
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Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,008 40,131 ,994 ,00435 ,53415 -1,07509 1,08379

Equal 

variances 

assumed 

1,176 ,284 ,433 41 ,667 ,21522 ,49669 -,78786 1,2182935. funktion –  

      relation 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

,429 37,701 ,671 ,21522 ,50220 -,80170 1,23213

Equal 

variances 

assumed 

1,741 ,194 -1,869 41 ,069 -,75217 ,40239 -1,56481 ,0604736. tillit 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,897 40,835 ,065 -,75217 ,39656 -1,55313 ,04879

Equal 

variances 

assumed 

,010 ,919 -1,297 41 ,202 -,64130 ,49445 -1,63986 ,3572537. 

kommunikations-

behov 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,293 39,691 ,203 -,64130 ,49581 -1,64361 ,36100

Equal 

variances 

assumed 

,282 ,598 -1,242 41 ,221 -,51087 ,41126 -1,34143 ,3197038. nöjdhet 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-1,229 37,907 ,226 -,51087 ,41552 -1,35212 ,33038
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