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Abstrakt Bakgrund – Medarbetarsamtal har sina rötter från 1800-talet och används 
idag ute i organisationerna som ett verktyg för att påverka både medarbetarnas och 
organisationens utveckling. Jag ville i denna studie undersöka medarbetarsamtal 
vidare genom medarbetarperspektiv. Studiens syfte var att undersöka och belysa 
upplevelsen och betydelsen av medarbetarsamtal hos medarbetare. Jag vill i denna 
studie tolka och förstå mina intervjuade informanter och valde därför i denna studie 
den hermeneutiska forskningsinriktningen. För att uppnå syftet har 6 kvalitativa 
intervjuer med semistrukturerad guide använts. Resultatet i studien indikerar att 
medarbetarsamtal ses som positivt för medarbetarna, men att de vidare kände att de 
inte fick något vidare gehör och respons för deras motivation och utveckling inom 
företaget i den grad de önskar. 
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Background - Employee performance has its roots from the 1800s and is now used 
outside in organizations as a tool to influence both the employees and the 
organization's development. I wanted in this study to examine employee 
performance on through employee perspective. Purpose of this study was to 
investigate and illuminate the experience and the importance of performance 
appraisals of employees. I want in this study, interpret and understand my 
informants interviewed and therefore chose in this study the hermeneutic of 
research. In order to achieve the purpose has six qualitative interviews with semi-
structured guide used. The results of the study indicate that performance reviews 
are seen as positive for employees, but they also felt that they had not received any 
additional interest and response for their motivation and development within the 
company to the extent they desire. 
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Introduktion  

Jag har valt ämnet medarbetarsamtal för att detta är ett samtal som de flesta av oss 
inom arbetslivet kommer i kontakt med oavsett vilken position vi innehar. Det gör 
detta ämne intressant för många parter. Mitt intresse att undersöka medarbetarnas 
upplevelser vad gäller medarbetarsamtal som jag fortsatt i denna uppsats förkortar 
till MA- samtal grundar sig på att jag vill nå och skapa en större förståelse och 
mening för medarbetaren vad gäller MA-samtal ur motivation och 
utvecklingsperspektiv. MA- samtalet kan ha olika betydelse för medarbetare och 
organisationer. Enligt Granberg, (2011), så ses MA-samtal idag som medarbetarens 
rättighet än en förmån som organisationen erbjuder. Granberg,(2011) menar också 
att individers upplevelser av MA-samtalet skiljer sig mycket beroende på vilken 
verksamhet och ledning det är. Målet är dock nästan alltid detsamma som är att 
utveckla medarbetarna och därmed organisationen. MA-samtalet ses som ett 
verktyg för att stimulera medarbetarna och skapa effektivitet i organisationen. När 
samtalsprocessen genomförs på rätt sätt anser Lindelöw , (2008) att organisationens 
framtida kompetensförsörjning samtidigt kan säkerställas. I Sverige på 1960-talet 
blev MA-samtalet ett begrepp. Enligt Engquist, (1992), Lindgren, (2001), samt 
Reinskou Granerud, (2004) är MA-samtalet något betydelsefullt i organisationen. 
MA-samtalet ska enligt Mikkelsen,(1998), Lindgren, (2001) samt Engquist, (1992) 
ske ca en gång per år och mellan medarbetaren och dennes närmaste chef. 
 

En förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och 
medarbetare syftande till att utveckla individ och verksamhet och som 
präglas av ömsesidig-het. 
(Engquist, 1994, s.194) 

Mikkelsen, (1998) menar att samtal mellan chef och medarbetare inte är någon ny 
företeelse utan har det har existerat i flera hundra år. Inom detta område finns 
många handböcker som beskriver hur MA-samtal ska genomföras för att skapa 
bästa möjliga resultat. I boken “Utvecklingssamtal och andra samtal som 
ledningsinstrument”, som är en handbok om bland annat medarbetarsamtal, skriver 
Jönsson:  

Alla vet att det är ett bra instrument och att alla tjänar på att 
samtalen genomförs på bästa sätt, (Jönsson, 2004, s11)  

Roberts, (2003) menar dock att MA-samtalet är en mycket komplex företeelse att 
använda sig av och att det enligt honom är många faktorer som påverkar samtalets 
resultatet. Rynes, Gerhart och Parks, (2005) skriver i en artikel att det finns 
svårigheter med att bekräfta teorier som visar att MA-samtalet fyller en funktion. 
Mikkelsen, (1998) menar att meningen med MA-samtal kan fungera som en 
kontroll om de har en symbolisk betydelse eller om de fyller den funktion som är 
tänkt i företaget.  

Inom detta område finns det mycket kvar att undersöka. Denna forskningsstudie är 
skriven inom det pedagogiska fältet. Inom området Pedagogik så handlar det inte 
bara om utbildningsprocesser utan mycket av det handlar om hur kunskap kan 



inhämtas i människans sociala och arbetsrelaterade sammanhang. MA-samtal och 
upplevelser av dessa kan kopplas till pedagogiska processer när det gäller bildandet 
av kunskap och utveckling vad gäller att koppla MA-samtal till ett pedagogiskt 
verktyg inom organisationen. 

 

Problemformulering 

Vad betyder det för medarbetarna att ha medarbetarsamtal och fyller de någon 
funktion? 

Vad betyder samtalen för medarbetarens utveckling och motivation? 

 

Syfte 

Vad gäller intresset för medarbetarsamtal så har det enligt Mikkelsen, (1998) under 
det senaste decenniet vuxit sig starkare. Syftet i denna studie är att skapa kunskap 
om betydelsen av medarbetarsamtal för medarbetarna vad gäller utveckling och 
motivation och bidra till en ökad förståelse vad gäller förväntningarna som 
medarbetaren har. Detta är ett viktigt område där det sker utveckling men inte 
tillräckligt för att få vetskap och vad medarbetarna har för förväntningar på 
medarbetarsamtalet och medarbetarens främsta viljor, (Engqvist, (1990). 

 

Frågeställningar 

Vad har MA samtalen för betydelse för medarbetarna? 

Vad har medarbetarna för förväntningar på samtalet? 

Fyller de någon funktion för medarbetarna vad gäller deras utveckling och 
motivation? 

 

Avgränsningar och definitioner 
 
I denna studie har jag har valt att enbart fokusera på medarbetarnas upplevelser och 
tankar kring dess olika aspekter och förväntningar av MA-samtal vad gäller 
motivation och utveckling och diskuterar där av inte hur till exempel chefernas syn 
eller ledningen i företaget ser på samtalet och aspekterna kring det. 
 

 

 



 

Begreppet medarbetarsamtal (MA-samtal)  

I denna studie kommer begreppet MA-samtal att användas för att det i detta 
begrepp föreligger minst värderingar. I den använda litteraturen där författare 
och/eller forskare använt sig av annan benämning som motsvarar begreppet har jag 
i denna studie här valt att använda begreppet MA-samtal om jag funnit att 
betydelsen av begreppen är likvärdiga. Vanligaste benämningar av samtal som sker 
kontinuerligt, mellan chef och medarbetare i syfte att utveckla verksamheten, är 
utvecklingssamtal, planeringssamtal samt medarbetarsamtal. Jag har även i denna 
studie valt att benämna, skriva samt förkorta medarbetarsamtal med MA-samtal 
utan för den skull ta bort betydelsen eller innebörden. Begreppen har enligt 
Granberg, (2011) olika betydelser samt står för olika värderingar. Dock påtalar 
Lindgren, (2001) att den benämning som används för samtalsformen endast beror 
på vilket begrepp som var mest inne/modernt att använda när metoden för samtal 
infördes på arbetsplatsen.  I både litteratur samt forskning så har jag som forskare 
kunnat se att MA-samtal är den benämning som använts mest under 2000-talet, 
(Lindgren, 2001). 

I denna följande del kommer jag att presentera tidigare litteratur och forskning som 
är relevant för min studie. Enligt Ljungström, (2001) benämns medarbetarsamtal 
även som utvecklingssamtal, chefssamtal, årssamtal och planeringssamtal. Jag 
kommer benämna det som medarbetarsamtal, förkortat till MA-samtal. Jag har valt 
att strukturera upp dessa i följande: MA-samtalets syfte och möjligheter, 
Utveckling och feedback samt Motivation. 

 

Tidigare forskning 

MA-samtalets syfte och möjligheter 

Hilmarsson, (2013) beskriver att vinsterna med MA-samtal är att det är ett tillfälle 
där det finns möjligheter att visa upp och trycka på vilka möjligheter det finns att 
tillgå och byta erfarenheter och tankar. I detta samtal skapar sig chefen en större 
och bredare förståelse för medarbetarens upplevelser och erfarenheter och 
därigenom en förståelse för medarbetarens ambitioner, önskemål, talanger och 
intressen. Det i sin tur kan utgöra underlag för fortsatt kompetensutveckling. I 
Hilmarsson teorier, (2013) om MA-samtal menar han att avsikten är att skapa 
utveckling genom motivation och medarbetarens egna viljeyttringar. Motivation till 
förändring menar Hilmarsson, (2013) menar att det går att härleda till 
medarbetarens möjligheter att få uttrycka sina egna tankar om hur förutsättningar 
kan skapas för att uppnå utveckling. Modellen för MA-samtal bygger på en 
grundprincip om att professionella samtal kan delas in i olika faser med tillhörande 
uppgifter och syften. Mikkelsen, (1998) menar att MA-samtalet bygger på ett 
systematiskt sammanfattat samtal mellan chef och medarbetare. Syftet med MA-
samtal härstammar från prestationsuppskattning men det finns fler mål med dessa 
samtal. Författaren menar att några av de vanligaste målen med MA-samtal är att 
kunna få en praktisk struktur som utgör kompetensbehov, utforma mål, förbättra 



medarbetarens och organisationens prestationer, motivera, samt förbättra trivsel. 
Mikkelsen, (1998) påtalar vidare ett antal kriterier för att uppnå dessa mål; det 
krävs ett bra förhållande till ledaren, en öppen återkoppling som leder till rättvis 
behandling, att medarbetarna upplever att de värderas korrekt samt att 
prestationsvärderingarna har betydelse för medarbetarens belöningar och 
tillfredsställelse. Enligt Jusek, (2012), och Mikkelsen,(1998) så är MA-samtalen 
oerhört viktigt för att medarbetarna ska vara motiverade och ha en positiv attityd 
samt att kommunikationen ska vara på ett bra sätt. Detta I sin tur leder till en bra 
relation mellan ledning och medarbetare. Ett MA-samtal kan vara ett extremt 
kraftfullt verktyg för att få ut så mycket som möjlig av organisationen (David, 
2006). Lindelöw, (2008) menar att MA-samtalet handlar om att säkra företagets 
kompetensförsörjning utifrån medarbetarens önskemål om utveckling. 

 

Utveckling och feedback 

Många olika delar som kan bidra till utveckling inom MA-samtal exempelvis mål, 
motivation, feedback, utbildningsbehov, identifiera personliga styrkor, 
organisatorisk utbildning, förståelse, ledarutvekling och delegering (Businessballs, 
2006). Enligt Fellinger, (2005) och Fränkel, (2004) så är ett MA-samtalett samtal 
där medarbetaren ifråga ska kunna få tala om vad om vad han/hon har för behov 
vad gäller utveckling. Choppin (1996) har här en annan syn på MA-samtal då det 
enligt Choppin, (1996) inte har den positiva betydelsen som många tror utan 
tvärtom kan stanna upp och hämma medarbetarens utveckling. Nurse, (2005) 
skriver att MA-samtal grundläggande syfte är att utveckla den enskilde 
medarbetaren. Lindelöw (2008) betonar dock att strategiskt väl förberedda och väl 
genomtänkta MA-samtal ofta leder till ökad effektivitet som säkrar framtida 
kompetensförsörjning. Granberg, (2011) menar att kommunikation i form av 
återkoppling, sk. Feedback är viktigt för medarbetarens önskemål inom företaget. 
Kluger & DeNisi, (2000) menar dock att feedback i vissa fall inte kan betraktas 
som effektivt eller ens positivt, sett ur ett utvecklingsperspektiv. I en artikel 
redogörs för olika scenarion där feedback inte leder till önskat resultat. Författarna 
belyser även vikten av att utvärdera feedbackinsatser. Kluger & DeNisi (2000) 
nämner ett antal grundläggande faktorer för att öka effektiviteten, i samband med 
att feedback lämnas till medarbetarna. Deras rekommendationer fokuserar på 
tydlighet avseende vilka områden som behöver utvecklas samt vikten av att 
konkretisera målen för medarbetarna. Nilsson & Waldemarsson (2012) anser att 
feedback bör ses som ett strategiskt arbetsredskap för att hjälpa medarbetaren att bli 
medveten om vilka tankar och känslor som väcks hos andra i samband med ett visst 
agerande. Feedback syftar till att lyfta fram, utveckla och ta tillvara på 
medarbetarkompetens. 

 

 

 

 

 



 

Motivation  

För att kunna motivera medarbetarna måste cheferna veta vad som motiverar de 
anställda och på en arbetsplats är det just arbetsuppgifterna och omgivningen som 
påverkar hur motiverade medarbetarna känner sig (Flach, 2006). 
Arbetsmotivationen blir högre när människor har verkliga uppfattningar om resultat 
och belöning (Flach, 2006). Att kunna påverka sin egen jobbsituation är något som 
medarbetare visar är oerhört betydelsefullt som anställd. Det är också vanligt att 
försöka engagera och skapa en samhörighet för att motivera (Flach, 2006). Många 
motivations- och prestationsteorier har det gemensamt att de menar att det ärväldigt 
viktigt för en medarbetare att få vara med att bestämma över sin egen 
arbetssituation, åtminstone till viss del. Logiskt sett är det ju de som befinner sig i 
verksamheten som bäst vet hur det fungerar (eller bör fungera) där. Därför borde 
det vara naturligt att ta med deras åsikter när viktiga beslut ska fattas. Forskning 
visar att ju högre grad av deltagande bland medarbetarna desto mer presterar de 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

MA-samtalet är enligt Hilmarsson, (2013) en möjlighet till samtal mellan chef och 
medarbetare om den enskilda individens arbetsinsatser och samarbetsförmåga. För 
att skapa motivation till förändring anser Hilmarsson, (2013) att en god relation 
mellan parterna bör ligga till grund för samtalet. Lindgren, (2001) sammanfattar en 
rad forskningsresultat, däribland Shous, (1991) ansats. Där han i en 
doktorsavhandling från Institute of management of innovations and Technology 
belyser MA-samtalets möjligheter att påverka arbetsmotivationen. En omfattande 
enkätundersökning påvisar hon ett samband mellan de företag som använder MA-
samtal och hög arbetsmotivation hos medarbetarna. Bland de företag som inte 
tillämpar MA-samtal var arbetsmotivationen lägre. Roberts, (2003) beskriver att det 
främsta i ett MA-samtal är att skapa engagemang och motivation. Delaktighet, 
målsättningar och feedback anser han vara förutsättningar för att nå fram till 
medarbetarna på bästa sätt. Målen med MA-samtal bör vara realistiska och kunna 
vara inom räckhåll för att medarbetaren ska uppleva en känsla av delaktighet, både 
under MA-samtalet och i den dagliga arbetssituationen. Vad gäller delaktighet och 
motivation så skapas den bäst , enligt Roberts, (2003) av att ha en samtalsmiljö 
präglad av öppenhet, förtroende och kommunikation. En motsatt samtalsmiljö 
tenderar att påverka den öppna kommunikationen negativt, vilket får till 
konsekvens att såväl organisationen som medarbetaren går miste om 
medarbetarsamtalets positiva effekter. 

MA-samtal kan bidra till en ökad motivation och större lojalitet bland medarbetarna 
I ett företag men det kan inte med säkerhet sagas att det automatiskt bidrar till 
bättre prestationer. I en studie av Kuvaas, (2007) så undersöktes om MA-samtal har 
något med arbetsprestationerna att göra. Resultatet visade att en positiv upplevelse 
av MA-samtalet inte behöver ha en positiv effekt på arbetsprestationen utan det gav 
mer effekt på medarbetarnas lojalitet till organisationen och att medarbetarna blev 
mer motiverade. 

 

 



 

Teoretiska utgångspunkter 

I denna studie utgår de teoretiska utgångspunkterna i Hilmarssons, (2013) modell 
för Medarbetarsamtal. Modellen för medarbetarsamtal bygger på en grundprincip 
om att professionella samtal kan delas in i olika faser med tillhörande uppgifter och 
syften. Denna studie har koncentrerats till Fas 2 med avsikt att skapa utveckling 
genom motivation och medarbetarens egna viljeyttringar. Med denna fas menar 
Hilmersson,(2013) är syftet i ett MA-samtal att ta reda på så mycket som möjligt 
om medarbetarens situation. Detta menar Hilmersson, (2013) är nyckeln för att nå 
den inre motivationen hos medarbetaren för att göra de förändringar och 
utvecklingar som behövs för medarbetaren. Motivation till förändring menar 
Hilmarsson,(2013) går att härleda till medarbetaren möjligheter att formulera egna 
tankar om hur förutsättningar kan skapas för att uppnå utveckling. Hilmarsson, 
(2013) beskriver att de övergripande vinsterna med väl fungerande MA-samtal är 
ett sätt att utveckla individen och därmed organisationen. Han menar på att genom 
att ta tillvara på den medarbetande individens mål och visioner gör att företaget i 
dessa fall även går med positiv ”vinst”. När egna mål formuleras i samverkan med 
chefen menar Hilmarsson, (2013) att förutsättningar fördelaktighet och utveckling 
skapas. Hilmarsson,(2013) beskriver MA-samtalet som ett samtal där medarbetaren 
ska känna att han/hon kan vara med och påverka sitt inflytande i sitt arbete. 
 

Metod  

Jag kommer i detta avsnitt först att skildra min valda forskningsansats som är 
hermeneutik. Sedan kommer jag vidare redogöra föreliggande 
datainsamlingsmetod, urval, hur jag genomförde intervjun, hur jag har bearbetat 
min data och hur jag har tolkat resultatet.  

Avslutningsvis beskriver jag vilka etiska ställningstaganden jag har gjort, tankar 
kring studiens validitet och reliabilitet samt metodkritik och framtida forskning. 

Val av forskningsansats 

Jag valde att använda forskningsinriktningen hermeneutik. Jag valde denna 
hermeneutiska metodologi till min studie eftersom att jag vill utveckla ny kunskap 
och förståelse för medarbetare och MA-samtal. Hermeneutiken handlar om att 
tolka, förstå och i det förmedla upplevelser av olika fenomen, (Frejes, 2009). Det 
finns ingen början eller slut vad gäller tolkning, och vi kan säga att den expanderar i 
en cirkel där tolkning, förklaring, förståelse och förförståelse är i omlopp. Vi tolkar 
när vi inte omedelbart förstår den verklighet vi är delaktiga i och när vår 
förförståelse inte längre räcker till, (Ödman, 2007). Denna studie syftar att 
undersöka upplevelsen av MA-samtal hos medarbetare. De nya erfarenheterna 
bygger grunden för nästa tolkning i processen och hela tiden är tolkningen ett 
resultat av förståelsen. Mina egna erfarenheter måste växa för att uppnå 
vetenskaplig kunskap. Det är viktigt att nämna att man inom hermeneutikens sfär  

 



Förförståelse 

Med den hermeneutiska menar Kvale & Brinkmann, (2009) att i den hermeneutisk 
forskningsansats finns det en viktig del att redogöra den förståelsen som finns inom 
området som det forskas på då den kan komma att påverka tolkningarna av det 
resultat som framkommer.  Den förförståelse som jag som forskare för med mig in i 
denna uppsats är att jag själv som medarbetare har medverkat vid MA- samtal inom 
organisationer. Enligt Kvale,(2009) så kan inte en forskare ignorera sin egen 
befintliga kunskap inom det undersökta begreppet. Detta leder till att jag som 
forskare får stöd för att kunna tolka det som undersöks och syftet med den 
hermeneutiska förståelsen är att få sig en godtagbar och förenad förförståelse.inte 
kan skilja på objektiv fakta och värdeomdömen, vilket är lämpligt eftersom jag inte 
i denna studie vill utreda någon påstådd sanning om hur man bör se på MA-
samtalet och vad som behövs ingå däri vad gäller medarbetarna. Genom hela 
studien har jag försökt att ha i åtanke hur saker och ting förmedlas, lyssnat efter det 
osagda, för att kunna tolka och förstå individens mening, (Ödman, 2007).  

 

Val av insamlingsmetod 

Insamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide (bilaga 
1) som grund för att uppnå en inblick i medarbetarens livsvärld, (Kvale, 1997). 
Intervjuerna gav informanterna den möjligheten som studien syfte utgick ifrån att 
diskutera sina egna tolkningar av fenomenet som jag som forskare är ute efter att ta 
del av. Intervjuer handlar inte endast om att samla in befintlig data om livet utan 
den är själv en del av livet, (Cohen, Manion & Morrison, 2011). Detta upplägg av 
intervjuer är i enighet vad Bryman, (2002) beskriver denna typ av intervjuupplägg. 
Intervjuerna genomfördes med en metodologisk öppenhet där jag som forskare 
anpassade mig. En viktig aspekt för hermeneutiken är relationen mellan helhet och 
delar. Forskaren går hela tiden mellan helhet och delar för att kunna få förståelse 
för fenomenet han undersöker. I denna ansats ville jag som forskare få tillgång till 
informanternas upplevelser, och där informanterna själva till en stor utsträckning 
fick styra till en stor del vad de vill tala om, men där jag introducerade dels ämne, 
och dels några frågor, som informanterna kan välja att svara kort eller mer utförligt 
på. I denna metod fick jag som forskare tillfälle att i stor utsträckning sätta mig in i 
informanternas arbetssituation om dessa begrepp utifrån min frågeställning. 
Informanternas egna berättelser var det som jag, som forskare ville åt, och det unika 
i varje persons upplevelser. Intervjuerna gav informanterna den möjligheten som 
studien syfte utgick ifrån att diskutera sina egna tolkningar av fenomenet som jag 
som forskare är ute efter att ta del av. Intervjuer handlar inte endast om att samla in 
befintlig data om livet utan den är själv en del av livet (Cohen, Manion & Morrison, 
2011).  

 

 

 

 



Tillvägagångssätt 

Jag sände ut ett informationsbrev,(bilaga 2) till deltagarna via ett forum på 
företagets sida som kallas Inline som endast de anställda har tillgång. Två 
produktionsledare/chefer på 2 avdelningar på företaget meddelade mig vilka som 
föll in under kriterierna för studien samt vilka som ville och kunde ställa upp på 
samtal/ intervju med mig. Denna studie gjordes utifrån semistrukturerade intervjuer 
med 6 stycken medarbetare som samtliga arbetade inom organisationen på 2 olika 
avdelningar. Samtliga av medverkande informanter i studien har alla erfarenheter 
av MA-samtal. Detta var ett viktigt tillvägagångsätt då informanterna ifråga 
behövde ersättare på sina arbetspositioner. Intervjuerna bokades därefter som 
kontakten togs med respektive informant. De enskilda intervjuerna jag hade med 
informanterna varade mellan 30-50 minuter och jag utgick från frågor från 
intervjuguiden (bilaga 1) som knyts an till studiens syfte. Jag valde i denna studie 
att använda mig av intervjuguiden i samtliga 6 intervjuer för att säkerställa för 
denna studies syftes skull att alla mina valda frågor och dess områden innefattades 
och berördes. Min avsikt var att jag ville låta informanterna själva tala om sina 
upplevelser inom detta ämne och valda fenomen i så stor utsträckning som möjligt, 
och min uppgift som forskare var att hålla intervjuerna inom valda ramar. 
Informanterna som medverkade i denna studie meddelades i förväg att samtliga 
intervjuer skulle spelas in, men att det inte skulle kunna kopplas till deras person. 
Detta var en viktig utgångspunkt då samtliga informanter inte ville att deras svar 
skulle kunna kopplas till de som individer och medarbetare. Jag valde att även 
informera att samtliga informanter i studien skulle få ta del av resultatet av studien.  

Informanter 

De informanter jag valde till denna studie blev 6 stycken medarbetare, 4 män och 2 
kvinnor som utgjorde underlaget för denna studie. De föll alla in under kriterierna 
för denna studie. Informanterna i studien har som kortast anställningstid i 2 år. 
Resultatet tar ingen hänsyn till skillnad av åsikter vad gäller kön. Genom kontakt 
med 2 produktionsledare/ chefer på 2 olika områden ordnades tillfällen för 
informanterna att kunna medverka på intervjutillfällen. Intervjuerna genomfördes 
under samma vecka uppdelat på 5 tillfällen och genomfördes med en informant i 
taget. Detta för att jag som forskare ville att de skulle känna sig så avslappnade som 
möjligt vid intervjutillfället och kände att de hade trygghet att tala fritt utan fler 
personer närvarande som kunde påverka deras svar, och även med hänsyn till den 
konfidentiella behandlingen som var överenskommet sedan innan. Intervjuernas 
upplägg samstämmer med vad Bryman (2002) beskriver som semistrukturerade och 
utgår från en utformad intervjuguide som skapats utifrån studiens syfte samt 
frågeställningar. Enligt Trost, (2010) är det bäst i en studie att bestämma de antal 
intervjuer som ska genomföras innan och sedan om det skulle behövs utföra flera 
intervjuer. En metod som är vanligt förekommande är att göra ett 
bekvämlighetsurval. I denna studie valde jag bekvämlighetsurval beroende på vilka 
som hade vilja och möjlighet att ställa upp i denna studie utifrån det tänkta 
fenomenet som skulle undersökas. Enligt Trost, (2010) så är bekvämlighetsurval att 
man väljer att intervjua de personer man får tag på, och som passar in i studien, och 
detta var tillvägagångssättet i denna studie. En nackdel i denna metod kan vara att 
man väljer personer med starka åsikter eller personlighetsdrag och glömmer bort 
människor med mindre stark framtoning men anser att detta inte kunde förutspås 
innan. I denna studie valde jag dessutom att ha inklusionskriterier att informanterna 



som medverkade skulle vara tillsvidareanställda och ha tillgång till medverkan av 
regelbundna MA-samtal i sin anställning. Jag kommer däremot inte i denna studie 
ta hänsyn till informanternas ålder, utbildningsnivå, bakgrund, sysselsättning. 

 

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Det pga. lättillgängligheten och 
utrymmet, samt att man lätt kan radera något om någon inte tycktes det kändes bra 
eller tillfredställande utifrån informanterna. Jag valde även att föra anteckningar 
med penna och papper för att notera nyckelord eller utryck. Samtalet skedde i ett 
samtalsrum som medarbetarna väl kände till på informanternas arbetsplats. 
Intervjuerna varade mellan 30-45 minuter. Intervjuguiden med frågorna öppnade 
även upp för dialog och hermeneutiken menar just att dialog är den rätta vägen för 
att uppnå ökad förståelse, (Ödman, 2007). Varje intervju avslutades med om de 
medverkande informanterna hade något att tillägga utifrån de svar som redan sagts 
under intervjun. Vad gäller denna typ av intervju beskrivs och definieras av Kvale, 
(2009) som ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens 
livsvärld i syfte att tolka innebörden i de beskrivna fenomenen”. Detta är kärnan i 
den hermeneutiska ansatsen och dess tolkning, (Kvale, 2009). Intervjuguiden 
(bilaga 1) innehöll sammanlagt 12 stycken frågor och övriga frågor utöver. 
Intervjuguiden användes för att behålla fokus på studiens syfte, fast den innehöll en 
viss bestämd ordning upplagt med tillhörande frågor så är det viktigt i en studie 
som denna att vara lyhörd till informanterna på vad för information som kom fram 
under intervjuernas gång från informanterna. Sedan transkriberades samtliga 
intervjuer. 

 

 

Analys 

Analysen i denna uppsats genomfördes enligt hermeneutisk tolkning. En djupare 
förståelse i materialet som samlats in har eftersökts då genomgång och läsning av 
det transkriberade materialet har gjorts. Bryman, (2002), samt Kvale, (2009) menar 
att hermeneutikens centrala tanke är att forskaren ska försöka få fram textens 
mening utifrån de perspektiv som informanten har haft. Materialet har även 
bearbetats i enlighet med Bryman, (2001), samt Patel & Davisson, (2003) med 
insikten om risken att min egen förförståelse samt föreställningar i detta ämne har 
kunnat påverka det insamlade materialet. Genom att pendla mellan delar och helhet 
har en djupare förståelse kunnat uppnås för att kunna analysera, diskutera och 
problematisera materialet. Det transkriberade materialet har kodats genom att 
markera de ord och delar som kan kopplas till syftet med denna studie. 
Kodningarna från intervjuerna har sedan jämförts med varandra och grupperats i 
olika kategorier. Efter att ha strukturerat upp och kategoriserat så genomlästes de 
samlade och fullständiga transkriberingarna ytterligare för att säkerställa att ingen 
relevant information hade missats. Samtliga intervjuer har sedan lyssnats igenom 
för att få en helhetsbild och minska risken för feltolkningar och värderingar i det 
egna transkriberade materialet. Utifrån kategorierna skapades rubriker av den 
huvudsakliga information som kommit fram och under dessa valdes det ut passande 



citat för att bekräfta och förstärka resonemangen i resultatredovisningen. Resultatet 
har därefter analyserats med bakgrund av forskningsgenomgången som gjorts. 

 

Tolkning av resultat 

I tolkningen av resultatet har jag utgått från syfte och frågeställning om vad 
medarbetarnas upplevelser och tankar kring aspekter och förväntningar av MA-
samtal vad gäller motivation och utveckling. I tolkningsprocessen har jag pendlat 
mellan del och helhet då teorin även lyfter individens inre processer och på så sätt 
har jag i denna studie närmat mig ett större sammanhang. Jag har tagit stöd i de 
framkomna citaten så att jag lättare kunde få en överblick i de valda delarna i 
kategoriseringen. Med hjälp av teorin har jag kunnat tolka kategorierna. Genom att 
pendla mellan empiri, teori och min egen förförståelse för detta fenomen kunde jag 
närma mig nya förståelser i relation till fenomenet MA-samtal. 

 

 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Bjereld, (2002), så menas validitet ” i vilken utsträckning fenomenet 
undersöks av det som avses att ”undersökas”. Vad gäller reliabilitet så handlar det 
om hur studien har gjorts. Vad gäller reliabiliteten i intervjuer så är det enligt 
Kvale, (2009) förekomsten av de ledande frågor som ställs i intervjusammanhanget 
och hur sedan svaren transkriberas och hur analysen görs. I denna studie avsåg jag 
att undersöka medarbetares uppfattning om MA- samtal. Genom på det sätt jag 
utformade de frågor så anser jag att jag undersöker detta. Enligt Kvale, (2009) så 
beskrivs intervjun som ett samspel mellan forskare och informant eller fler. Enligt 
Kvale, (2009) så är en intervju subjektiv och påverkad av kontexten. Enligt Bjereld, 
(2002) beskriver också relationen mellan validitet och reliabilitet med att en 
undersökning kan uppfylla höga krav på reliabilitet utan att vara valid medan den 
aldrig kan uppfylla höga krav på validitet utan att vara reliabelt. Vad gäller 
reliabiliteten är det lite svårare att bedöma om en studie vars datainsamling gjordes 
genom intervjuer uppfyller samma höga krav på reliabilitet som en studie vars 
datainsamling gjordes genom, till exempel, mätningar. Kvale, (2009) beskriver 
intervjun som ett samspel mellan 2 (eller fler) individer. Den är subjektiv och 
påverkad av kontexten. Det är därför svårt att förvänta sig få samma svar vid olika 
tillfällen. 
Vad gäller analysen så är det enligt Kvale, (2009) svårt att bortse vikten av 
förförståelsen i tolkningsprocessen då forskaren alltid för med sig en egen 
förförståelse för det fenomen som undersöks.  

 

 

 

 



Etiska överväganden 

 

Genom denna studies undersökningsprocess så har jag som forskare i största 
möjliga mån eftersträvat ett etiskt förhållningssätt gentemot informanter och det 
aktuella företaget. Tänkbara etiska aspekter av undersökningsprocessen har 
övervägts inledningsvis samt kontinuerligt under processens gång. Till varje 
informant skickade jag ut skriftlig information om att varje inspelning skulle spelas 
in men att det skulle ske en konfidentiell behandling av inspelningarna och 
datamaterialet,( Kvale, 2009). Innan intervjuerna påbörjades så upprepade jag som 
intervjuare och forskare muntligt. För mina informanters identitets skull samt att 
syftet i denna studie som hermeneutisk ansats som är att ta del av människors 
upplevelser inte kräver eller är i behov av privat information såsom namn och ålder 
för att nå det önskvärda resultatet i studien, som i detta fall handlar om att nå 
informanternas livsvärld, så har valet gjorts att all privat information om 
informanterna utesluts, (Kvale, 2009). Informationen innehöll även studiens syfte, 
samt även en försäkran för deras skull som informanter att de kunde avböja att 
medverka om de så kände för, (se bilaga 2).  

Möjligheten har funnits att låta informanterna läsa igenom sin intervju i 
transkriberad form och de har då haft möjlighet att dels kommentera, lägga till eller 
ändra om de känt att något inte stämde med hur de egentligen menat i sin intervju. 
Informanterna har även fått läsa och kommentera rapportdelen med citat innan den 
färdigställdes helt. 

Vetenskapsrådets, (2013) följande fyra huvudkrav samt hur dessa har tillgodosetts i 
studien redogörs kortfattat för nedan: Informationskravet. Informanterna som 
medverkat i studien har samtliga informerats om studiens syfte samt 
problemområde för att öka informanterna förståelse för vad deltagandet i studien 
innebar. Inför intervjutillfällena har informanternas mottagit ett informationsbrev 
(se bilaga I) där det även redogjorts för hanteringen av det insamlade materialet 
samt informanternas personuppgifter. Samtyckeskravet. Samtliga av informanterna 
informerades både inför och i samband med intervjuerna om villkoren för 
deltagandet i studien dvs. att deltagandet var frivilligt samt att de kunde välja att 
avsluta närhelst de ville och kände. Samtliga informanter var i och med detta 
införstådda med studiens villkor i enlighet med samtyckeskravet. I och med 
Konfidentialitetskravet i denna studie så har det inneburit att informanternas 
samtliga personuppgifter uteslutits i rapporten och detta också pga detta inte 
behövts för studiens syfte och resultat. Informationsbrevet som informanternas tog 
del av inför intervjuerna innehöll information om att lämnade uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt. Informanternas uppgifter har behandlats varsamt under 
hela forskningsprocessen. Materialet som har samlats in för den aktuella studien har 
endast använts för forskningsändamål för denna studie och inget annat. 

 

 

 

 



 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa livsvärldsintervjun definierar Kvale (1997) som en intervju där 
målet är att få beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 
innebörden av det beskrivna fenomenet. Jag valde det hermeneutiska 
förhållningssätt då syftet i denna studie har som tyngd att utveckla kunskap om hur 
informanterna uppfattar MA-samtal och dess förväntningar. I detta har 
utgångspunkten varit att jag som intervjuar bär med mig en förförståelse om de 
frågor som ställs och att det redan finns ett antagande om vad deltagarna svarar 
under intervjuernas gång. Det har dock varit viktigt att min förförståelse inte skulle 
stå i vägen för den intervjuades egna uppfattningar. Denna kvalitativa metod lämpar 
sig bra eftersom studien rör subjektiva upplevelser vilka är svåra att mäta, men går 
att förmedla via språk och handlingar (Kvale, 1997). Vad gäller semistrukturerade 
intervjuer så lämpar sig de bra i relation till den hermeneutiska ansatsen eftersom 
informanterna gavs möjlighet att kunna uttrycka sina upplevelser. Eftersom min 
studie pågått under en begränsad tid valde jag att begränsa mig till ett mindre antal 
informanter. Detta för att jag också ville ha utförliga och djupa svar som jag anser 
att denna metod jag använt mig av bidragit med. Urvalet som jag gjorde i denna 
studie anser jag har varit fördelaktigt för jag har fått ta del av mina olika 
informanters åsikter, syn och upplevelser som bidragit till att få en klarare bild hur 
medarbetare upplever MA-samtalet. Eftersom denna studie genomfördes 
individuellt har inte möjlighet givits att diskutera påverkansfaktorer, dock har det 
under hela processen i studien eftersträvats en objektiv inställning. Det datamaterial 
som samlats in för syftet för denna studie anser jag har varit tillräckligt och 
intressant, men i ett vidare perspektiv hade det kunnat vara ännu mer fylligt och 
konkret för att fylla denna studies syfte ännu bättre. De källor i litteraturen som har 
använts i denna studie har samtliga varit viktiga för att få ett perspektiv och insyn 
av och kring processen av MA-samtal och dess medarbetare, dock som beskrevs i 
början är forskningsfältet snävt och litet om just upplevelser av MA-samtal, och ett 
vidare perspektiv av forskning har varit nödvändig att ta del av för att fylla ut 
luckor vad gäller tidigare forskning och teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av studien. Resultatet redovisas utifrån de 
kategorier som är aktuella och övergripande i det transkriberade materialet. Ett 
antal citat kommer att presenteras för varje huvudområde, citaten som valts visar 
informanternas åsikter och förstärker därigenom deras perspektiv i denna 
medföljande resultatanalys. Med hjälp av resultatet är meningen att studiens syfte 
och frågeställningar ska uppfyllas.  

 

Medarbetares upplevelser och föreställningar av MA-samtal 

MA-samtalen ses som ett viktigt inslag i medarbetarnas anställning. Mina 
informanter i denna studie ser att MA-samtalen hellre finns än inte finns men 
saknar individperspektiv. Att det inte sker en större individualisering av MA-
samtalen som efterfrågas av medarbetarna. Samtliga informanter formulerar att de 
önskar att de som individer i organisationen såg att det fanns särskilt strukturerade 
mål som var skrivna efter medarbetarens behov av utveckling. Sådana finns inte 
uppsatta trots önskan av utveckling och tydligheten av behovet av den.  
 

MA- samtalen är bra, men jag känner att jag inte ser att min 
personliga utveckling tas som allvar. Jag har behov av det och 
det känns frustrerande att inte få gå vidare fast jag vill. 

 

 
Informanterna är enstämmiga att MA-samtalen är diffusa då samtliga av 
informanterna inte har sett något större resultat av dessa. Flera medarbetare anser 
medarbetarens utvecklingsmöjligheter är både otydliga och orättvisa. 
  
 

Jag känner att det verkliga syftet som jag anser det är att 
höra och lyssna om vi som medarbetare är nöjda med 
arbetet, om det är något vi vill förändra, om vi vill 
utvecklas osv men så verkar det inte vara. 

 
 
 
Samtliga av informanterna som intervjuats i studien ställer sig frågan vad de får 
utav detta samtal. De känner att det mer är ett sätt från organisationens sida att mer 
praktiskt och skriftligt ha något på medarbetarna än att det är för att medarbetarna 
ska känna att det är något som finns för medarbetarnas skull och faktiskt gör en 
skillnad. 
 
Flera medarbetare önskar se att det faktiskt finns praktiska möjligheter och att MA-
samtalen inte bara är en teoretisk mall som ska se bra utåt sett.  
 
 



Jag vet inte hur jag ska förhålla mig, jag tycker dem är bra 
men jag känner varje gång att, jaha vad ska det här vara bra 
för egentligen? 

 

Flera av informanterna anser att syftet med MA-samtalen i huvudsak handlar om att 
medarbetarna ska få göra sina röster hörda. 

Jag tror inte cheferna eller företaget verkligen förstår 
vikten av att tillgodose sina medarbetare vad gäller våra 
önskemål. 

 

 

Flertalet påpekade och ställde sig frågandes om det var för endast företagets skull 
som detta skulle ske: 

Jag tycker det är bra att få tid, ensam tid med chefen och prata 
om mig, hur jag upplever saker och ting och vad jag vill, men 
undrar om det verkligen är så de vill ha det? Är det bara för 
deras skull alltså att samtals mallen fungerar så som det måste 
vara så, för det verkar inte vara om mig de vill veta saker, 
egentligen, det känns inte så. 

 

Vad gäller medarbetarnas föreställningar kring vad företagets  syfte med 
medarbetarsamtal är i stort sett samma från samtliga informanter. En gemensam 
föreställning fanns att det var för att företaget inte skulle få problem med facket osv 
samt som detta exempel nedan. 

Så som det är på pappret att man hade önskat man ser ja att det är en 
handlingsplan och man går vidare och man stämmer av sen vad sa vi 
förra gången för att se att de målen uppfyllts så att det på nåt sätt sker en 
ständig utveckling. 

En medarbetare säger så här:  
 

Det känns som att man ska ha dem men någonting jag tror är att det 
inte tas så allvarligt men dess utvecklingssamtal, att det inte sker 
nån återrapportering och så högre upp. 

                

 

 

 

 



Vad fyller MA-samtalen för funktion för medarbetarna 

 

Flera av informanterna tar upp utveckling och feedback som viktiga delar av ett 
MA-samtal. Det förtydligades också att MA-samtal är det tillfälle som 
medarbetarna hade chans att prata om utveckling och en vidare karriär inom 
företaget.  

Samtliga informanter beskriver att MA-samtalet är den möjligheten som finns till 
att få feedback och chans till utveckling, motivation till utveckling. 

Flera av informanterna trycker just på att ha MA-samtalet är det tillfälle för deras 
del att diskutera utvecklingsfrågor för deras del och prata om karriärmöjligheterna 
för de som anställda medarbetare. 

Detta är en av de få chanser man har att verkligen få lägga 
fram vad man vill göra, vart man vill inom företaget så det 
känns verkligen betydande att ha en chef som lyssnar, 
förstår och gör något som kan få en dit man vill 

Samtliga informanter nämner att prat om utveckling är den största och viktigaste 
delen av MA-samtalet.  

 

Det viktigaste tycker jag är att få en feedback hur och var jag 
kan utveckla mig vidare och gå vidare till nya ”bättre” tjänster. 
Jag som behöver utvecklas. Jag kan inte stå och trampa på ett 
ställe utan måste vidare 

 

Informanter talade om att när MA –samtal kom på tal var några informanter inte 
särskilt positiva och motiverade inför samtalet utan såg det mest som ett avbrott 
från sitt dagliga arbetsrutin, men några såg det ändå som positivt men hade ändå 
den inställningen att det ändå inte leda någon vart. 

 

Jag har gjort det här så många gånger, försökt säga vart jag 
vill nå, men ändå jobbar jag i samma avdelning sedan 3 år 
tillbaka. Det synbara resultatet av vad jag vill ha har uteblivit. 

 

Informanter nämnde också att deras arbetsmotivation blvit lägre sedan 
de börjat och till grund av att de inte fått utvecklats och komma vidare I 
den mån de önskade. 

Klart arbetsmotivationen blivit sämre sedan starten när man 
inte får bekräftelse på sin utvecklingsvilja 

 



Flera informanter diskuterar utveckling och feedback som viktiga delar för att 
medarbetarna inom MA-samtal. 

 

Det viktigaste tycker jag är att få en feedback och att jag får 
utvecklas i den mån jag vill och behöver. 

 

Flera av informanter uttrycker tydligt bristande motivation. En informant beskriver 
hur motivationen minskat under åren som anställd på företaget: 

Som anställd känner jag att jag är ersättningsbar. Jag har 
känslan av att det inte betyder nått att jag försöker för ingen 
ser vad jag gör och låter mig utvecklas. En maktlös känsla 
för jag vill så mycket. 

 

 MA-samtalet kan inte bara ge mig motivation, jag måste ju 
ge resultat från dem. 

 

Vad gäller de flesta av mina informanter så upplever de att de återigen tar upp 
samma sak på MA-samtalen, påpekar det men ändå händer inte något konkret 

 

Jag påtalar varje gång på MA-samtalen vad jag vill, jag vill gå 
kurser och har till och med själv föreslagit några i hopp om att 
kunna gå någon av dessa, men inget händer. Min motivation blir 
avslagen när jag inte får någon praktisk respons. 

 

Av informaternas svar på frågan vad gäller motivationen ur MA-samtalet så 
instämmer alla att deras motivation påverkas stort av hur de får respons på sin 
utveckling. 

Min arbetsprestation har minskat tydligt då jag inte får det jag 
vill. Jag känner mig ibland passiv och stillastående i mitt jobb då 
det påverkar mig enormt att min motivation är utebliven. Jag 
försöker, och gör såklart mitt jobb men jag tror det syns att jag är 
en fånge i min utveckling. Vissa säger att det syns tydligt. Jag vill 
inte att det ska påverka mig i en negativ inriktning. 

 

Samtliga informanter vill utvecklas och ser långsiktigt på sin anställning på 
Företaget men känner att det också är det viktigaste för dem i sin situation och för 
företagets bästa.  



Att kunna göra och utvecklas i den form och mån jag vill gör att 
jag kan utvecklas för både mig själv och för företaget bästa. Då 
känner jag mig motiverad och stärkt att jag får nå dit jag vill, 
utvecklas inom företaget arbetsmässigt och utvecklingsmässigt. 

 

Flertalet av informanterna lyfter fram detta i sina svar 

 

Jag anser att dessa samtal bör vara till för mig som medarbetare 
och vad jag vill och kunna uttrycka det. Var annars ska jag kunna 
göra det? 

Jag vill se något resultat av det jag har sagt att jag vill göra som 
individ och medarbetare i organisationen annars vet jag inte vad 
MA-samtal ska vara bra för? Min motivation är tydlig när det 
gäller det. Utvecklas jag inte utvecklas inte min motivation. Min 
motivation är min drivkraft och ser jag inget hända så sinar 
den..såklart. 

 

Tolkning  

Efter att ha bearbetat igenom intervjusvaren så ses följande: 

Vid de flesta intervjutillfällen är det svårt att undgå att ett visst missnöje kopplat till 
möjligheterna att utvecklas vidare inom organisationen finns. Flera av 
informanterna har tidigare upplevt en stark motivation för sitt arbete och för att 
utvecklas vidare inom organisationen. Gemensam nämnare för dessa medarbetare 
är att de upplever att de inte har fått respons när de varit engagerade och visat 
framfötterna i samband med MA-samtalet. Samtliga informanter uttrycker en stark 
vilja att utvecklas och att avancera inom organisationen. En av informanterna anser 
sig ha en stark och god relation med sin chef och har som anställd på företaget haft 
sammanlagt 3 chefer. Informanten beskriver sin arbetssituation på företaget på ett 
sätt som ger sken av hög ambition och driftighet och som vill utvecklas och som ser 
långsiktigt på sin anställning på företaget likt de andra. 

 

Medarbetarnas upplevelser och inställning av MA-samtalet 

Medarbetarna i denna studie anser att MA-samtalet som tanke är positiv men 
flertalet informanter påpekar den egentliga nyttan av den om medarbetarna inte får 
erfara något som sagts under samtalet till cheferna.  Detta svar och resultat härleder 
till Hilmarsson,(2013) utgångspunkt där han påtalar att MA-samtal i huvudsak sker 
för att medarbetaren ska kunna tala om medarbetarens egna viljor, där 
medarbetaren får formulera egna tankar för hur utveckling kan nås, samt att det är 
en situation där medarbetaren får redogöra för sin situation och där en 
handlingsplan för medarbetaren upprättas. Resultatet visar inga skillnader i åsikter 
mellan de informanter som arbetat längre och de som arbetat kortare tid. Svaren av 



informanterna i denna del kan ses i Hilmarsson, (2013) vad gäller underlaget för 
företagens framtida kompetsförsörjning. Att det finns en bild från mina informanter 
att om de får utvecklas så gynnas även företaget. Informanterna påtalade tydligt att 
de ville prata om vad de ville se och göra i framtiden, inte prata om saker som för 
dem saknade innehåll och mening. Detta bekräftar vad Hilmarsson, (2013) påtalar 
om vikten av medarbetarnas vilja av att koncentrera sig på nuet och deras egna 
viljeyttringar om deras individuella framtid inom organisationen. Resultatet visar 
dock att samtliga medarbetare uppger olika versioner av syftet, något som enligt 
Hilmarsson, (2013) riskerar att försvåra processen. Genom tydlighet avseende vad 
som förväntas av medarbetaren samt vad syftet med samtalet är kan kvalitén på 
medarbetarsamtalen höjas. Bristande kommunicering av syftet kan, enligt 
Hilmarsson , (2013), bidra till att samtalen endast uppfattas som en möjlighet att 
diskutera problem på arbetsplatsen. 

 

Utveckling och feedback 

 

Samtliga informanter påpekar att utveckling och feedback är det viktigaste ur ett 
MA-samtal, Vilket samstämmer med Hilmarsson, (2013) där han påtalar vikten av 
dessa frågor. Att det är viktigt och angeläget att se det ur ett individuellt perspektiv 
för den fortsatta framtida arbetsprocessen. Flera informanter nämner utveckling det 
mest angelägna utgångspunkten i ett MA-samtal, och beskriver det ur teorierna 
ovan. Majoriteten av informanterna nämner utveckling eller utbildning som ett 
huvudområde och är den viktigaste delen för MA-samtal. Utvecklingsmöjligheterna 
påtalades ofta från informanterna som betydande.  
Flera av medarbetarna upplever ett missnöje med den respons de mottagit från sina 
chefer, när de uttryckt en vilja om att utvecklas vidare, i samband med MA-
samtalen. Informanterna beskriver svårigheterna med att skapa motivation genom 
MA-samtalen om den inre drivkraften och motivationen inte redan finns där, något 
som motsägs av Hilmarsson (2013). Han framhåller förvisso individens 
motivationsnivå som central för förståelsen av utvecklings- och 
förändringsbenägenheten hos medarbetaren, men anser att motivation skapas när 
medarbetaren blir bekräftad och själv ges möjlighet till egna viljeyttringar.  
Några av informanterna berättade också att de inte hade särskilt bra kontakt med 
sina chefer vilket också kunde ha del i att de inte såg någon utveckling eller fick ta 
del av feedback. Flera informanter påpekar att utveckling och feedback är det 
viktigaste för medarbetarna i MA-samtalet.  

 

Motivation  

Samtliga informanter ansåg att MA-samtal är till för att främja utveckling för den 
medarbetande individen och få förmedlad feedback som enligt informanterna ökar 
deras motivation. 

Vad gäller resultatet Motivation så menar Hilmarsson,(2013) att motivation skapas 
när medarbetarnas egna viljeyttringar får ta plats i MA-samtalet. Flera av 
medarbetarna anser inte att deras chefer gjort tillräckliga ansträngningar för att 



skapa eller i en del fall uppehålla motivationen hos medarbetarna. Samma 
medarbetare påtalar att de uttryckt vilja till sina chefer, om att utvecklas vidare 
inom organisationen, men tycker inte att de fått den respons eller de förutsättningar 
som de önskat. Hilmarsson, (2013) styrker den bilden när han framhåller vikten av 
bekräfta medarbetarna, för att skapa motivation. Medarbetarsamtalet medför enligt 
Hilmarsson (2013) en möjlighet till dialog mellan chef och medarbetare om 
individens arbetsinsatser och samarbetsförmåga. För att skapa motivation till 
förändring anser Hilmarsson (2013) att en god relation mellan parterna bör ligga till 
grund för samtalet. Resultatet i denna studie visar att MA-samtalen har betydelse 
för medarbetarnas motivation och har en viss påverkan på medarbetarens 
arbetsprestation och motivation men det är mer av avsaknaden av de faktiska 
åtgärderna som medarbetarna tydligt har påvisat att de vill i sitt arbete som är den 
stora bristande motivationsfaktor. Hilmarsson (2013) anser att motivation och ökad 
arbetstillfredsställelse kan uppnås genom att medarbetaren görs delaktig när 
individuella mål formuleras i samband med medarbetarsamtalet.  

 

Sammanfattning av tolkning  

I de tolkningar jag gjort av intervjupersonernas berättelser har delar och helhet 
återkommande ställts mot varandra för att skapa en enhetlig bild. De pusselbitar 
Ödman (2007) beskriver är de delar som i denna studie består av intervjuerna, mina 
observationer och samtal. pusselbitar har tillsammans bildat en helhet i det pussel 
som jag ville förstå och tolka, alltså förbättringstavlans påverkan på informanternas 
uppfattning. För varje pusselbit jag lagt har pusslet växt och bilden av fenomenet 
har växt fram. Att ta del av informanternas upplevelser av det undersökta 
fenomenenet och se en större bild i detta ämne är lärorikt. 

 

Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av centrala slutsatser och fortsätter 
med en resultatdiskussion. Detta följs av metoddiskussion och redogörelser i 
förhållandet till forskningsfältet. 

Slutsatser: Syftet med denna studie var att undersöka MA-samtalet och dess 
påverkan vad gäller utveckling och motivation utifrån intervjuer hos medarbetare 
på ett stort industriföretag.      

Frågeställningarna som använts är följande:

Vad har MA-samtalen för betydelse för medarbetarna?  

Vad har medarbetarna för förväntningar på samtalet? 

Fyller de någon funktion medarbetarna vad gäller utveckling och motivationen?

Resultatet visar att informanterna ser MA-samtalen som något bra teoretiskt men att de anser 
att det inte sker eller syns något resultat för deras individuella del vad gäller utveckling. 
Informanterna beskriver feedback och utveckling som något betydande för deras fortsatta 



motivation inom organisationen. Resultatet visar att MA-samtal är något problematiskt är 
något maktlöst verktyg för medarbetare på ett antal sätt. Svårigheterna med MA-samtal är 
att de uppsatta mål med MA-samtal är att medarbetaren inte ser något resultat för deras 
individuella målsättning. Medarbetarna anser att det är mest ett teoretiskt verktyg som inte 
praktiseras i praktiken för deras individuella målsättning. Det finns de medarbetare som 
anser sig inte ha en särskild god eller gott förhållningssätt till chefen och anser sig inte ha 
eller sett tillräckligt med feedback eller utveckling pga detta, och detta har i sin tur påverkats 
medarbetarnas motivation för arbetet på företaget. Om det finns ett samband mellan den 
uppfattningen och utvecklingsmöjligheterna är osäkert. Resultatet får mig att fundera över 
vilka effekter det får på företagets MA-process. Syftet verkar inte kommuniceras till 
medarbetarna på ett sätt som skapar motivation eller förståelse för vikten av 
samtalsprocessen. Jag anser att företaget möjligtvis bör fundera över nya sätt för att 
kommunicera och förankra ett gemensamt syfte för MA-samtalen för båda parters skull samt 
hur de kan visa viljan av utveckling för medarbetarna. Hilmarsson, (2013) samt Granberg, 
(2011) styrker att ett samtal utan tydligt mål och syfte leder sällan till önskvärd effekt. Syftet 
kanske finns skriftligt men för medarbetarna blir det tomma ord om det inte visas konkret 
för medarbetarna. Jag anser dock att mycket i processen missas och felkommuniceras då alla 
mina informanter talar om bristen på utveckling, kommunikation och motivation. Lindgren, 
(2001) gör i sin avhandling ett konstaterande att genomförandet av MA-samtalet varierar 
utifrån målet och syftet med samtalet, men även utifrån behovet och förutsättningarna hos 
medarbetarna. Man kan se att den generella attityden till MA-samtalet i teorin är bra, men att 
de samtliga av medarbetarna som Forsström, (2000) lyfter fram att verkligheten oftast inte 
motsvarar den goda bild av MA-samtalets tanke från början. Att få och kunna utvecklas som 
individ på företaget ses som en stor angelägenhet hos informanterna. Nurse, (2005) påtalar 
att det grundläggande syftet med MA-samtalet är just att utveckla den enskilde 
medarbetaren. Även Mikkelsen, (1998) påtalar att vikten att medarbetarna ser ett 
individualiserat resultat av önskemål utifrån MA-samtal. Denna studies informanter svar 
angående utveckling och feedback går hand i hand med den fortsatta motivationen inom 
arbetet och företaget. Resultatet visar att majoriteten av informanterna upplever en 
maktlöshet av att inte få utvecklas i den grad dem vill och resultat. De Vrier et al.,(1986), 
Engquist 2005, Mikkelsen,(1998), Nurse, (2005) menar att utveckling är en viktig del och 
resultat i och av MA-samtal. Asmuß, (2008) påtalar att ett individuellt synbart mål för 
medarbetaren är ett viktigt redskap för individen samt de organisatoriska målen. Hilmarsson, 
(2013) anser likt Roberts, (2003) att motivation och ökad arbetstillfredsställelse kan uppnås 
genom att medarbetaren görs delaktig när individuella mål formuleras i samband med MA-
samtalet. Kluger & DeNisi, (2000) nämner ett antal grundläggande faktorer för att öka 
effektiviteten, i samband med att feedback lämnas till medarbetarna. Några av informanterna 
gör på egen hand en direkt koppling till bristande motivation för vidareutveckling inom 
företaget. Roberts (2003) definierar delaktighet, målsättningar samt feedback som 
grundläggande betydelsen för att skapa engagemang och motivation. En rimlig koppling till 
Roberts (2003) resonemang, kan således ha att göra med MA-samtalets brister avseende bl. 
a. målformuleringar. Såväl Granberg (2011) som Nilsson & Waldemarsson (2012) betonar 
vikten av feedback, en inställning som delas av såväl chefer som medarbetare. Samtidigt så 
ses svar inom detta område från informanterna vad gäller utveckling och feedback och vad 
Kluger & DeNisi, (2000) nämner att feedback i vissa fall inte kan betraktas som effektivt 
eller ens positivt, sett ur ett utvecklingsperspektiv inte stämmer överens i denna studies 
resultat då informanternas önskan av feedback och gehör ses som positivt och effektivt. Här 
styrks Choppin,(1996) påstående att MA-samtalen inte nödvändigtvis stärker motivationen 
för medarbetarna. Detta tycks ligga till grund av utebliven utvecklingsgrad. Walsh (2005) 
menar att feedback är väldigt viktigt att ge sina medarbetare. Vissa av medarbetarna i denna 



organisation känner en avsaknad av feedback under MA-samtalen.. Den feedbacken som 
medarbetarna känner att det saknar är inte den positiva feedbacken utan kritik om vad som 
kan görs bättre i framtiden eller arbetssätt som kan förändras till det bättre. En av 
medarbetarna beskriver att denne ständigt vill utvecklas inom sitt arbetsområde och detta 
kan relateras till det Ellström, (1992) framställer som utvecklingsinriktat lärande där 
medarbetaren får, tolkar samt handlar friare i olika arbetsuppgifter. Möjligheten till 
kompetensutveckling för medarbetarna i denna organisation upplevs av medarbetarna 
som.Vid diskussion av medarbetarnas utvecklingsmöjligheter är detta något som tas upp av 
de flesta informanterna där de beskriver att deras möjligheter att påverka sin yrkesroll är 
begränsad. Begränsningen av utvecklingsmöjligheterna för medarbetarna i organisationen 
kan delvis har att göra med de inre och yttre kontexterna som Ellström och Kock,(1993) 
skriver om. Businessballs, (2006), samt Mikkelsen, (1998) lyfter fram MA-samtal som 
viktiga för att medarbetarna ska vara motiverade som i sin tur leder till en positiv attityd. 
Enligt Mikkelsen, (1998) så är MA-samtal till för att se över mål och framtiden. Precis som 
Kuvaas (2007) menar: att MA-samtal inte nödvändigtvis bidrar till högre arbetsprestation 
men att man kan få en positiv effekt på medarbetarens lojalitet till företaget och även att 
medarbetarna blev mer motiverade till arbetet. Mikkelsen,(1998) menar dock att den största 
anledningen till att man har MA-samtal är att det ökar medarbetarens prestation och 
motivation och detta syns tydligt hos samtliga informanter som alla påpekade att detta var 
den främsta anledningen, men dock att det önskade resultatet i form av önskad utveckling 
uteblev. Fellinger (2005) och Fränkel (2004) stödjer mitt resultat i denna studie då hon 
menar att ett MA-samtal är ett forum där medarbetaren ska få gehör och feedback för sin 
önskan av utveckling. Mitt resultat i denna studie visar på att MA-samtal har en viss 
påverkan på medarbetarens arbetsprestation men det är mer av de faktiska önskade 
åtgärderna vad medarbetarna tydligt har påvisat att de vill i sitt arbete som är den stora 
motivationsfaktorn. Engquist,(1992) samt Fellinger, (2005) så är det av stor betydelse att det 
som sagts från MA-samtalet följs upp. Vad gäller de flesta av mina informanter så upplever 
de att de återigen tar upp samma sak på MA-samtalen, påpekar det men ändå händer inte 
något konkret. Engquist,(1992) samt Fellinger, (2005) så är det av stor betydelse att det som 
sagts från MA-samtalet följs upp. Resultatet i denna studie styrker Flach, (2006) som 
nämner att arbetsprestationen avgörs hur motiverade medarbetarna är. 

 

 

Framtida forskning  

Detta arbete om MA-samtal har gett mig en djupare förståelse av betydelsen av 
medarbetarsamtal för medarbetare. Målsättningen med denna studie och uppsats var att få en 
djupare inblick i informanternas värld vad gäller deras syn på MA-samtal. Det finns en 
komplexitet och en del svårigheter för medarbetare att se det viktiga med MA-samtal om de 
inte blir hörda och de ser det är till för deras fördel, mål och visioner och inte bara en 
teoretisk uppgift på agendan. För framtida forskningar skulle jag gärna se om hur 
medarbetare skulle vilja att MA-samtal utformades, samt om hur de vill att deras egna 
personliga målplan inom företaget hanterades. Jag skulle väldigt gärna vilja se djupare 
studier på hur den personliga framgången för medarbetare i företaget hänger ihop med 
företagets tillväxt och framgång. Jag skulle också gärna vilja se hur och om bilden på MA-
samtal skiljer och överensstämmer mellan medarbetare och chefer och tjänstemän. Har de 
samma bild och målgång? Min målsättning med denna studie var att få en inblick i mina 
informanters syn och upplevelser av MA- samtal. Nu när denna studie är över känner jag att 



denna studie har lyckats med det. Under arbetet med denna studie har mitt intresse ökat för 
detta begrepp och ämne, tankar och funderingar har blivit besvarade och väkts.  Det jag som 
forskare även jag i efterhand känner att i framtida forskning vore intressant att utgå ifrån och 
ta reda på är förslag nedan: 

Hur kan medarbetarna motiveras till ett aktivt deltagande i MA-samtalsprocessen, från 
förberedelser till utveckling? 

Hur kan organisationer mer ta del av medarbetarnas syn och visioner hur och vad MA 
samtal gör för deras utveckling och motivation i företaget som i sin tur verkar mer positivt 
för organisationen ifråga? 
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Intervjuguide                          Bilaga 1 

 

Bakgrund  
Hur länge har du varit anställd? 

Vad kan du berätta om ditt arbete?  

Eventuell följdfråga: Vad är det bästa med ditt arbete? 

 

MA-samtal 

Vad tror du syftet är med MA-samtal? 

Vad är din inställning till MA-samtal? 

Saknar du något i MA-samtalet?  

 

Motivation och utveckling 

Får du gehör och feedback vad gäller din vilja för utveckling? 
 
Påverkas din motivation i arbetet vad gäller MA-samtalet? 
På vilket sätt? 
 
Vad skulle kunna ändras? 
Framtiden för dig i företaget, hur du på det? 
 
Övrigt  

 
Är det något annat du skulle vilja tillägga angående MA- Samtal? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Informationsbrev till informanter                                                        Bilaga 2 
 
 
 
Hej, 
 
Jag heter Christina Winterfell och studerar på Samhällsvetarprogrammet vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Under hösten 2014 ska jag skriva kandidatarbete i Pedagogik om 
uppfattningen av medarbetarsamtal för medarbetarna ur motivation och utvecklingssyfte. 
Syftet med denna studie är att få utökad kunskap om det upplevelserna kring dessa. Genom 
dessa kommande intervjuer i denna studie hoppas jag få ta del av information som är av 
betydelse för detta arbete. Min förhoppning är att kunna öka kunskapen om 
medarbetarsamtal genom samtal med medarbetare och få en mer insikt av betydelsen för 
medarbetarsamtal. 
Intervjusessionerna i denna studie kommer att vara ca en timme. Dessa intervjuer sker 
enligt överenskommen tid och plats med varje deltagande informant med hänsyn av 
tillgänglighet från Produktionsledare. Inspelning av dessa intervjuer kommer att göras via 
teknisk inspelning: memo på telefon, eftersom det är viktigt att i efterhand behöva göra 
tolkningar om vad som sagts under intervjutillfället. Dessa inspelningar som görs under 
intervjuerna är det endast jag som forskare i denna uppsats som har tillgång till. Vad gäller 
intervjuerna så kommer dessa skrivas ut ordagrant, men jag kommer utelämna namn och 
dylikt som inte hör till studiens syfte eller frågeområde. Dessa intervjuer kommer att 
behandlas konfidentiellt då dessa uppgifter inte är intressant för denna studies syfte och inte 
påverkar studiens resultat. Ur det behandlande materialet från intervjuerna kommer enstaka 
enskilda citat samt en sammanfattning av vad som sades kommer att redovisas i denna 
uppsats. Deltagandet som informant i denna studie sker frivilligt och man kan som 
informant välja när som helst att inte deltaga utan vidare orsak. När denna uppsats är 
godkänd och klar kommer den att finnas att tillgå som offentlig handling på Blekinge 
Tekniska Högskolas hemsida. 
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