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Syftet i denna studie har varit att skapa en ökad förståelse för chefers syn på 
medarbetarsamtalet och om de anser att det kan bli mer utvecklingsinriktat för 
medarbetaren. Intresset har varit att undersöka chefernas individuella syn på 
medarbetarsamtalet, vad som förenar och vad som åsiktsmässigt är likartat 
cheferna emellan. Detta för att kunna försöka urskilja mönster i hur de resonerar 
kring medarbetarsamtalet.  
Studien har till viss del grundat sig i kritiken som återfunnits hos bland annat 
Dalsvall och Lindström (2012) gällande chefens decentraliserade roll i 
organisationer men även HR centraliserade roll. Med användandet av kvalitativ 
metod som forskningsstrategi och med semi-strukturerade intervjuer som hjälp 
vid insamling av empiri. Slutsatser som kunnat dras från studien är bland annat att 
cheferna ser medarbetarsamtalet som ett öppet obligatoriskt samtal mellan chef 
och medarbetare med fokus på den mellanmänskliga relationen. Slutsatsen kunnde 
också dras att cheferna anser att medarbetarsamtalet inte fungerar optimalt som en 
plattform för att ge feedback då samtalet endast genomförs en gång per år. Istället 
fungerade medarbetsamtalet som plattformen för att bygga än mer på den 
mellanmänskliga relationen. 
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Introduktion 
 
Nedan följer en inledning av studien som behandlar Human Resources roll för 
medarbetarsamtalet och hur vi som forskare intresserade oss för ämnesområdet 
medarbetsamtal. 

Inledning: 
 

Intresset för Human Resources (som väljs att förkorta HR), organisation och ledarskap 
har sedan påbörjandet av utbildningen utvecklats till ett stort intresseområde som 
löpande diskuteras oss emellan. Samtalen kretsar vanligtvis kring hur företag bedriver 
sina HR-relaterade frågor, samt hur utvecklingen av synen på kompetens och utveckling 
i högre utsträckning borde influera organisationer till förändring och nytänkande. Under 
utbildningen har vi flertalet gånger mötts av den teoretiska utgångspunkten att HR är en 
stabsfunktion, en avdelning som ligger utanför organisationens kärnverksamhet, och ska 
fungera som stöd för cheferna i organisationen gällande personalfrågor. Men detta 
påstående har ifrågasatts av bland annat Dalsvall och Lindström (2012) samt Granberg 
(2011) som skriver följande: 
 

HR vill gärna vara med när de strategiska besluten fattas men kommer 
ofta in i ett väldigt sent läge, om alls. Det beror på att man i många fall 
delegerat nästan hela sitt kompetensområde till cheferna. (Dalsvall & 
Lindström 2012, s. 69) 

 

Cheferna hittar man på kontoret, inte ute i verksamheten. Det beror på 
att man- ledningen- har lagt en allt större del av administrationen på 
första linjens chefer. (Granberg 2011, s. 61)   

 

Enligt Granberg (2011) har HR som uppgift att ge chefer stöd i frågor kopplade till 
personalen. Granberg (2011) påstår även att HR-funktionen i organisationer har fått en 
allt mer centraliserad roll och flera uppgifter som tidigare legat inom HR-avdelningens 
område som till exempel rekrytering, lönesamtal och medarbetarsamtal har blivit frågor 
som första linjens chef, alltså den chefen som jobbar närmast de operativt anställda får 
hantera. Centraliseringen leder till att frågor som rör personalen, HR:s huvudområde i 
en organisation försvagas. Istället får arbetet med exempelvis medarbetarsamtal styras 
med hjälp av policydokument som enligt Dalsvall och Lindström (2012) oftast sätter 
orimliga krav på chefen.  
 

Chefsrollen har blivit oerhört komplex på grund av snåriga system 
som byggs upp av administrativt ansvariga i organisationen som 
sällan har haft chefens vardag som utgångspunkt. (Dalsvall & 
Lindström 2012, s. 62)      

 



 

 

 

Ett medarbetarsamtal enligt Dalsvall och Lindström (2012) tar även lång tid att planera 
och genomföra och detta skapar problem då chefer tenderar att få allt fler anställda 
under sig. Vidare påstår de att det ansågs på 80-talet vara legitimt att en chef hade 13-17 
direktrapporterande anställda med att idag är den siffran uppe i 30 medarbetare och 
inom vissa sektorer kan chefer ha upp till 100 direktrapporterande anställda. Utöver det 
ska chefen ha upp till fyra planerade samtal per år och anställd och i vissa fall skulle det 
därmed resultera i 400 samtal per år (Dalsvall & Lindström 2012). 

Dalsvall och Lindström (2012) tar även upp den “kapsejande” chefsrollen som ett stort 
problem för organisationer och de menar på att allt färre unga vill bli chefer av den 
enkla anledningen att det förknippas med stress och alldeles för mycket ansvar. Dalsvall 
och Lindström (2012) nämner också att chefer i stor utsträckning har lämnats ensamma, 
de får inget administrativt stöd från stabsfunktionerna.   
Vårt intresse för ämnesområdet medarbetarsamtal föddes genom diskuterande kring de 
egna erfarenheterna från arbetsplatser. Att samtalen mellan oss och vår chef var en 
avgörande del i vår utveckling på arbetsplatsen.  Våra egna erfarenheter är dock att 
chefen eller organisationen ofta brister i den typen av frågor och det skapar underlag för 
frustration och missförstånd, både hos chefen och hos medarbetaren. Vi upplevde även 
att det var organisationens utveckling och kraven från verksamheten som fick sätta 
agendan för medarbetarsamtalet. Utvecklingen hos individen upplevde vi som inte lika 
viktig. Frågan ställdes om våra chefer ens hade fått något stöd från HR-funktionen då vi 
upplevde att chefen i vissa fall inte verkade ha något att luta sig tillbaka på. 

Med utgångspunkt ur detta anser vi att dessa frågor kring medarbetarsamtalet ur ett 
chefsperspektiv är av intresse för flera olika aktörer inom en organisation. Dels för 
chefer som själva utför samtalen, och dels för alla som är eller har varit medarbetare 
som kan få en ökad förståelse för chefens situation i ett medarbetarsamtal och de 
utvecklingsmöjligheterna chefen ser för medarbetaren i medarbetarsamtalet.  
Detta leder in till en mer djupgående förklaring av vad medarbetarsamtalet är och hur 
det har förändrats över tid. Dessutom redogörs det i detta avsnitt för centrala begrepp 
som är av vikt i denna studie. 
 

Bakgrund 
 

Granberg (2011) påstår att medarbetarsamtalet som fenomen idag är något väl integrerat 
i de flesta organisationer, men att begreppet medarbetarsamtal kan benämnas i liknande 
kontext som utvecklingssamtal, planeringssamtal och målsamtal. Hur organisationen 
väljer att benämna sitt samtal menar Granberg (2011) till viss grad återspeglar 
organisationens mål eller inriktning med samtalet. Vidare menar Granberg (2011) på att 
medarbetarsamtalet grundar sig i en planerad och systematisk dialog mellan chef och 
medarbetare och inom ramen för samtalet kan mål sättas upp som är likställda med 
organisationens strategier eller verksamhetsmål. Slutligen säger Granberg (2011) att 
dessa samtal därför behöver innefatta en viss bredd och sträcker sig från att hantera 
relationen mellan chef och medarbetare till att mäta prestationer och sätta upp mål. 
Under 80-talet skedde successivt en förändring på arbetsmarknaden. Organisationer 
gick från att vara produktionsinriktade till att vara affärsinriktade. Den 
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produktionsinriktade organisationen har produktionen i centrum och maskinen blir 
därmed organisationens viktigaste resurs. Den affärsinriktade organisationen som till 
stor del erbjuder tjänster har affären i centrum för sin verksamhet. Skillnaden är den att 
tjänsteinriktade organisationer ser människans som viktigaste resurs och 
kompetensutveckling och kompetensmobilisering blir ledorden för att uppnå lönsamhet.  

 
Den tidigare nämnda förändringen ledde även till en annan syn på måttet av prestation. 
Inom den produktionsinriktade organisationen anses utfallet i produktionen vara det 
huvudsakliga måttet. Medan den affärsinriktade organisationen fokuserar på 
medarbetarens prestations och måluppfyllelse. Det har till viss del påverkat hur 
användningen av medarbetarsamtalet ser ut i organisationer (Granberg 2011; Lindelöw 
2008).  
Vad det gäller regleringar inom medarbetarsamtalet finns det enligt Frick & Norberg 
(2012) få riktlinjer hur det ska bedrivas, styras eller utformas. Det som återfinns med 
stöd i lagboken och som behandlar vissa paragrafer i Arbetsmiljölagen (AML) och kan 
tolkas som att samtal mellan chef och medarbetare anses vara en viktig del i att 
bibehålla en god arbetsmiljö. Dessa är följande: 
 

3 kap. 1a § 

Arbetsgivaren och arbetstagaren skall samverka för att åstadkomma en 
god arbetsmiljö. (Göransson & Garpe 2014, s. 269) 

 

3 Kap. 2 a § 

Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera 
verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller 
föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han skall utreda arbetsskador, 
fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder 
som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart skall 
tidsplaneras. (Göransson & Garpe 2014, s. 270) 

 
Utöver detta påstår Frick och Norberg (2012) att mycket kring medarbetarsamtalet styrs 
av organisationens egna policys. Chefen är enligt Frick och Norberg (2012) den som har 
ansvar för att planera och genomföra medarbetarsamtalet och med genomförande menar 
de bland annat att boka lokal, ta fram relevant dokumentation och se över hur vida 
medarbetaren har uppfyllt de mål som ställdes vid det senaste samtalet. Utöver detta 
behöver chefen även förbereda sig utifrån vilken typ av information det är som ska 
förmedlas till medarbetaren. Är det känslig information behöver chefen se över hur 
budskapet ska förmedlas (Frick & Norberg 2012). 
 

Kritiken mot Human Resources har grundat sig i att de mellanmänskliga relationerna 
och individens utveckling har åsidosatts. Kritiken tar sin utgångspunkt från det faktum 
att det är kontrollsystem, ekonomi och besparingar som är de nya ledorden i 
organisationer (Dalsvall & Lindström 2012). Enligt Dalsvall och Lindström (2012) är 
relationerna inom organisationen en av de absolut viktigaste aspekterna att ta hänsyn till 



 

 

 

och bygga på men Human Resources har i vissa fall utvecklats till att innehålla väldigt 
lite Human och väldigt mycket Resources. Utvecklingsaspekten i ett medarbetarsamtal, 
hur medarbetarens nuvarande kompetens ser ut och vilka eventuella kompetenser som 
behöver utvecklas är en avgörande del inom moderna organisationer och om individen 
inom organisationen slutar utvecklas riskerar organisationer allvarliga konsekvenser 
(Dalsvall & Lindström 2013; Galfensjö 2014). 
Frick och Norberg (2012) nämner att det krävs vissa förutsättningar inom 
organisationen för att medarbetarsamtalet ska fungera väl. Förutsättningarna benämns 
således vara att det ställs krav på att ledningen i en organisation agerar på ett sätt som 
visar att medarbetarsamtalet är något som organisationen tar på allvar. Enligt Frick och 
Norberg (2012) upplever mellanchefer ofta att ledningen ställer krav på årliga 
medarbetarsamtal men att cheferna på högre nivå alternativt ledningsnivå inte själva 
genomför medarbetarsamtal.  

Flyttas fokus istället till den kritik som riktats mot medarbetarsamtalet påstår 
Ljungström (2011) att den grundar sig i tankar kring att det kan fungera som ett verktyg 
för att styra medarbetaren och se till att de anställda följer regleringar, företagets vision 
och planer.  

Hendry (1990) ger en historisk överblick som grundar sig i arbetsmarknadsutvecklingen 
och menar på att organisationer måste anpassa sin struktur och sina tillvägagångssätt för 
att kunna överleva och detta sätter press på HR. 
Vidare menar Hendry (1990) att under 80-talet genomgick organisationer stora 
förändringar som ett gensvar på marknadens utveckling. Organisationer utvecklades till 
att bli mer affärsinriktade vilket ställde krav på att organisationens kompetens kom 
närmare marknaden. En decentraliseringsvåg uppstod och flera organisationer ändrade 
sin organisationsstruktur för att komma närmare kunden. Decentralisering var även ett 
svar på de besparingskrav som blev ett allt mer vanligt förekommande i organisationer. 
Instabiliteten på börsen ledde till att organisationer var tvungna att se över sina 
transaktioner och kostnader och som följd ledde decentralisering till mindre byråkrati, 
mindre stabsfunktioner och där med lägre administrativa kostnader (Hendry 1990). 

Hendry (1990) nämner vidare att decentraliseringen har skapat problem för HR-
funktionen i organisationer. En decentralisering som utförs för att komma närmare 
kunden och affären leder till att organisationer tenderar att släppa frågor som kretsar 
kring personalstyrkan. Stabsfunktionen som symboliseras av HR får inte följa med ut 
till avdelningarna som hamnar längre från den centrala delen i organisationen. HR är 
den funktion som tenderar att ha svårast att bryta sig loss från den centrala rollen dels 
för att HR traditionellt sett har handlat om kontroll av information och administration 
och det anses svårt att kontrollera de processerna i en icke central roll (Hendry 1990).   

Stabsfunktionerna får då istället sätta upp policys centralt som chefer får följa för att 
funktionen på något sätt ska få legitimitet eller genomslagskraft. Men eftersom det 
närvarande stödet från HR tenderar att bli mindre leder decentraliseringen till att frågor 
som lön och utvärdering inte sker på samma grunder genom hela organisationen 
(Hendry 1990). 
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The particular contribution of decentralization, however, has been 
the loosening of common rates of pay and grades by the dissolution 
of coporate-wide job evaluation schemes and central bargaining. 
(Chris Hendry 1990, s. 94) 

 

Utifrån det faktum att HR tenderar att bli allt mer centraliserat och att chefer enligt 
Dalsvall och Lindström (2013) delvis blivit övergivna av stabsfunktionerna är det 
intressant att ställa sig frågan hur cheferna upplever medarbetarsamtalet ur synvinkeln 
att det ska bygga på individens utveckling och de mellanmänskliga relationerna? Kan 
cheferna se några svårigheter med utförandet av medarbetarsamtalet och hur påvisas 
detta? Samt hur ser cheferna på de utvecklingsmöjligheterna hos en medarbetare med 
utgångspunkt ur medarbetarsamtalet? 

Centrala begrepp 

I detta avsnitt görs en djupare beskrivning av ett antal begrepp som är av vikt för arbetet 
och som är kärnan i syftet och de frågeställningarna som behandlas i nästkommande 
avsnitt. 

Arbetslivspedagogik 

Arbetslivspedagogiken genomsyras till största del av vuxnas pedagogiska processer, där 
dessa individer är anställda i organisationer vilket har till följd att lärande, utveckling 
och utbildning sker med anknytning mot en specifik verksamhet (Söderström 2011).   

Chef 

Begreppet chef är en formell titel och funktion, utsedd av organisationens ledning. 
Chefens mål är att uppnå de mål som ledningsfunktion har utformat för verksamheten 
(Granberg 2011) 

Human Resources 

Human Resources är den engelska översättningen på det svenska begreppet 
personalfrågor. Begreppets innebörd är de samma och en enkel definition är att det är 
alla frågor i en organisation som rör de anställda. En mer specifik förklaring är att 
Human Resources innebär att bemanna/rekrytera, behålla/utveckla och att avveckla 
personal (Granberg 2011).    

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling, på engelska förkortat HRD är de strategiska åtgärder som 
bedrivs i organisationen för att utveckla medarbetarens kompetens (Granberg 2011). 

Medarbetarsamtal 

Ett medarbetarsamtal är ett samtal mellan en medarbetare och chef som är målstyrt 
utefter verksamhetens riktlinjer och perspektiv (Frick & Norberg 2012). 

För att vidga förklaringen kring begreppet säger Granberg (2011) följande: Ett 
medarbetarsamtal är ett systematisk, planerat och årligt samtal som sker mellan chef och 



 

 

 

medarbetare. Grundprincipen för ett medarbetarsamtal är att chefen ska kunna följa upp 
medarbetarens arbete i organisationen och att chefen tillsammans med medarbetaren ska 
kunna sätta upp nya mål.   

Organisation 

Begreppet organisation är en grupp deltagare vars aktiviteter riktas mot gemensamma 
mål och för att nå dessa mål struktureras procedurer och riktlinjer upp som förenar 
deltagarnas aktiviteter (Jacobsen & Thorsvik 2008). 

Samtal 

Ett samtal är en situation där två individer möts och delar erfarenheter, idéer och tankar 
med hjälp av verbala symboler (Ljungström 2011).   

Det är utifrån denna dessa avslutade frågor i kombination med de centrala begreppen 
som syftet och frågeställningen formuleras som behandlar medarbetarsamtalet och 
chefens roll i detta samtal samt utvecklingsmöjligheter hos medarbetaren. Studiens syfte 
och frågeställning är följande: 

 

 

Syfte och problemformulering 
 
Syfte 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för medarbetarsamtalet ur ett 
chefsperspektiv. Studien riktar sig även mot att öka kunskapen kring hur chefer ser på 
utvecklingsmöjligheterna i medarbetarsamtalet. Intresse i att öka förståelsen kring dessa 
frågor ligger i att försöka se mönster i hur chefer resonerar kring medarbetarsamtalet 
och dess utvecklingspotential för medarbetaren.  
 

Frågeställningar 
1. Hur resonerar chefer kring medarbetarsamtalets syfte i organisationen?  
2. Hur anser chefer att medarbetarsamtalet kan bli mer utvecklingsinriktat? 

 

Avgränsning 

 Vi har valt att avgränsa studien mot att enbart fokusera på medarbetarsamtalet som 
fenomen ur ett chefsperspektiv. Studien avgränsas dessutom mot att intervjuerna av 
chefer genomförs på en enda organisation i privat sektor, detta sker på grund av 
tidsaspekten för att lyckas genomföra studien, då begränsat med tid finns att tillgå. Ett 
ödmjukt förhållningssätt anläggs till de resurser som organisationen kan förse oss med 
vad det gäller antalet informanter som i detta fall blev fyra stycken. Vi är välmedvetna 
om att medarbetarsamtalet kan studeras ur ett medarbetarperspektiv eller 
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maktperspektiv etcetera men vi har valt att utgå från chefers synvinkel. Slutligen 
avgränsas studien mot organisationens storlek som innefattar cirka 2500 anställda. 

Tidigare forskning 

Nedan följer tre områden sammankopplade med medarbetarsamtalet och som utgör den 
tidigare forskningen. Dessa är ”chefens roll och betydelse i medarbetrsamtalet”, 
“kompetensutveckling för individen “ och “feedback”. Dessutom lyfts sist i avsnittet in 
en redogörelse för ett arbetslivspedagogiskt perspektiv och vad det kan ha för inverkan 
på medarbetarsamtalet. 

De tre understående rubrikerna har valts ut efter dels relevans till forskningsfrågorna 
men även efter den trend som återfinns i den tidigare forskningen.  

Chefens roll och betydelse i medarbetarsamtalet   

Chefens roll och betydelse i medarbetarsamtalet behandlar delvis den kritik som riktat 
mot chefsrollen som fenomen men även vilken betydelse chefen har i ett 
medarbetarsamtal som är mer utvecklingsinriktat. 

Synen på chefens roll i organisationer har kritiserats av bland annat Dalsvall och 
Lindström (2012) dessa talar om den kapsejande chefsrollen, den “administrativa 
slasktratten” och den felutbildade och felmätta chefen. Flera starkt negativa påståenden 
men samtidigt samtidsenliga. Det råder enligt Dalsvall och Lindström (2012) inget 
tvivel om att chefer i allt större utsträckning får klara sig själva i organisationen. De får 
hantera lönefrågor, ekonomiplanering, jämställdshetsplaner, arbetsmiljöfrågor och 
medarbetarsamtal. Med kritiken som utgångspunkt anser vi att det är av vikt att 
presentera forskning kring chefens roll i organisationen och framförallt hur chefen ska 
gå tillväga för att skapa förutsättningar för medarbetarens utveckling. 

Forskningen inom området för medarbetarsamtalet fokuserar på hur chefen ska 
förbereda sig inför samtalet. Harrington och Lee (2015) nämner att de flesta studier 
fokuserar på de strukturella aspekterna, bokning av lokal, dokumentation och hur chefen 
utför riskbedömningar på arbetsplatsen men lika stor vikt läggs inte vid relationen 
mellan chef och medarbetare. Harrington och Lee (2015) säger även att de 
mellanmänskliga aspekterna är viktigare än några andra formella förberedelser. Trots att 
medarbetarsamtalet är ett vanligt förekommande arbetssätt är det endast 6 % av de 
tillfrågade cheferna som upplever medarbetarsamtalet som effektivt (Teckchandani & 
Pichler 2015). 

Det finns trots modeller och förslag på hur chefen kan arbeta för att skapa bra relationer 
med sina medarbetare som sedan ska lägga grunden för ett medarbetarsamtal som 
kretsar kring den mellanmänskliga relationen. En modell framtagen av Teckchandani 
och Pichler (2015) lägger vikt vid den mellanmänskliga relationen. För att 
medarbetarsamtalet ska bli lyckat krävs inte bara formella förberedelser utan även en 
förståelse för att relationen mellan chef och medarbetar lägger grunden för hur 
konstruktiv kritik och feedback uppfattas av båda parterna. Modellen bygger på 
relationsskapandet mellan chef och medarbetare och lägger fokus på att det är de 
händelser som äger rum utanför medarbetarsamtalet som lägger grunden för ett bra 
medarbetarsamtal. 



 

 

 

En chef måste även i sina relationer bygga upp stöd och förtroende till sina medarbetare. 
Detta kanske ter sig som ett basalt påstående men undersökningar inom 
ledarskapsområdet visar att chefer tenderar att bygga relationer med högpresterande 
medarbetare och medarbetare som chefen har vissa personliga likheter med. För att 
medarbetarsamtalet ska fungera effektivt krävs chefens stöd och förtroende till alla 
medarbetare. Detta betyder inte per definition att alla ska behandlas exakt lika. Men alla 
medarbetare måste få någon form av tecken på stöd och förtroende (Teckchandani & 
Pichler 2015). 

När medarbetaren känner ett grundläggande förtroende från sin chef bygger det grunden 
för en kvalitativ relation. En kvalitativ relation mellan chef och medarbetare bygger på 
gemensamma mål och intressen som utvecklas både inom organisationen men även 
utanför. Det är även viktigt att chefen bygger en förståelse för medarbetarens 
arbetsuppgifter i organisationen. Chefen kan i samtal utöka förståelsen för 
medarbetarens syn på arbetet och vad det är medarbetaren anser vara bra, svårt eller 
stressigt. Att samtala utanför medarbetarsamtalet är en viktig förutsättning för att chefen 
ska kunna bygga goda relationer till sina medarbetare (Teckchandani & Pichler 2015). 

Denna tidigare forskning visar på de alternativa aspekterna chefen kan ta hänsyn till för 
att jobba med relationen som grund för utveckling av medarbetaren.  

Kompetensutveckling för individen 

Kompetensutveckling är inget nytt begrepp i organisationer. Men mycket av den 
litteratur som finns inom området nämner prestationsinriktade och strategiska aspekter 
med kompetensutveckling i en organisation. I detta avsnitt vill vi presentera 
kompetensutveckling för individen. Ett sätt som fokuserar på hur kompetensutveckling 
kan rikta in sig mer på den mellanmänskliga aspekten och inte enbart på prestation och 
strategi.   

Kompetensutveckling är en process som i organisationen kan ha flera olika syften 
(Granberg 2011; Lindelöw 2008). Det är den process som riktar in sig på medarbetarens 
utveckling och som kan kopplas till ett medarbetarsamtal. Kompetensutveckling har fått 
stå som en strategisk fråga för ledningsgruppen och ett verktyg som HR kan bidra med 
till organisationens lönsamhet (Frick & Norberg 2012). Men kan kompetensutveckling 
användas för andra syften? 

Kompetensutveckling är ett begrepp som är starkt kopplat till HR, så väl som till 
organisatorisk och individuell utveckling. Inom både HR-litteraturen och inom 
forskningen har kompetensutvecklingen riktat starkt fokus mot hur 
kompetensutveckling som strategisk fråga kan bidra till organisationens lönsamhet. Det 
går i linje med den kritiken som riktats mot medarbetarsamtalet och som grundar sig att 
det används som ett verktyg för styrning och kontroll (Granberg 2011). Harrington och 
Lee (2015) nämner i sin studie att HR står inför utmaningen att ta fram både effektiva 
och rättvisa system bland annat för medarbetarsamtalet.   
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Kompetensutveckling kan istället användas som en bredare plattform som innefattar 
både utvecklingen av relationen till individen men som även kan tillgodose 
organisationens lönsamhet. Forskningen inom kompetensutveckling klargör att 
utvecklingen av kompetens hos individen måste gå att koppla till organisationens 
lönsamhet, men att fokus borde flyttas i högre grad till vilken individens uppfattning av 
utvecklingsmöjligheterna är. Radhakrishna och Satya Raju (2015) menar på att 
kompetensutveckling, relationen till medarbetarna och upplevd tillfredsställelse hos 
medarbetare har starka kopplingar och därför borde HR rikta ett större fokus på den 
kopplingen. 

HRD is a process needed to make the people grow continuously, and the 
growth of people will ultimately lead to the growth and development of 
the organization (Radhakrishna & Satya Raju 2015, s. 30) 

Vidare påstås det att kompetensutveckling är den process i organisationen som ser till 
att utveckla medarbetarens arbetsrelaterade kunskap. Kompetensutvecklingen måste gå 
hand i hand med den utvecklingen som sker på den marknad som organisationen är 
verksam inom. Den strategiska delen i kompetensutveckling innebär att organisationer 
måste se över vilka de framtida utmaningarna är i organisationen och sedan avgöra om 
den kompetensen finns inom organisationen. Medarbetarsamtalet är ett av de verktyg 
som anses vara fördelaktigt för organisationen att använda sig av vid kartläggning av 
kunskap i en organisation (Radhakrishna & Satya Raju 2015). 

Det finns även en bred gemensam uppfattning att det är klart fördelaktigt för en 
organisation att involvera medarbetaren i beslut som är kopplade till utförandet av 
arbetet och fram för allt till vilka utvecklingsaspekterna är.  

Feedback 

Feedbackmodeller, alla med olika utgångspunkter och utseende beroende på företag 
har blivit ersättare till det traditionella medarbetarsamtalet i många organisationer och 
det med framgång. Vi presenterar därför feedback utifrån det faktum att det kan fungera 
som ett alternativ till medarbetarsamtalet och för att påvisa hur det kan hjälpa chefen i 
dialogen med medarbetaren.  

Feedback är den del i kommunikationsprocessen då individen ger och får återkoppling 
på utfört arbete. Återkopplingen återfinns inte i något specifik moment i 
kommunikationsprocessen utan sker fort en av parterna analyserar vad det är sändaren 
förmedlar med hjälp av en kommentar eller mening (Granberg 2011). Intresset i att 
presentera feedbackmodeller utgår från det faktum att det kan fungera som en alternativ 
metod istället för medarbetarsamtalet.  

Richardson (2010) och Antonioni (1996) nämner att flera större organisationer har infört 
olika typer av feedbackmodeller i sina organisationer och enligt undersökningar anser 
90 % av de tillfrågade cheferna att en feedback-grupp bestående av de närmaste 
anställda och förslagsvis en chef varit till stor hjälp för den egna och medarbetarens 
utveckling. 

En modell som inom forskningen för medarbetarsamtalet har blivit ett omtalat fenomen 
är den så kallade 360 degree feedbackmodellen. Utvecklingen kom utifrån det faktum 



 

 

 

att chefer och medarbetare inte enbart borde bli utvärderade av en i linje ovanstående 
chef vilket är fallet i ett traditionellt medarbetarsamtal. Utan istället ska medarbetaren få 
feedback från de som ingår i den närmaste arbetsgruppen alternativt från de som anses 
ha störst inblick i personen arbete. Denna typ av modell eller arbetsform har enligt 
forskningen gett goda resultat inom fram för allt i större organisationer (Richardson 
2010).  

360 Degree feedback struktureras upp genom att feedbackgrupper sätts upp kring en 
medarbetare. Medarbetaren får välja ut vilka det är som ska vara givare av feedbacken 
och det ska förslagsvis vara kollegor som har en god inblick i personens arbete. Med 
hjälp av vanligtvis datoriserade system kan personerna i gruppen ge dig feedback på 
genomfört arbete, exempelvis ett projekt eller en procedur som pågått under en viss 
period (Richardson 2010).    

Trots stora framgångar med användandet av 360 Degree feedback finns det vissa 
detaljer som organisationen måste tänkta på vid införandet av metoden. Enligt både 
Richardson (2010) och Antonioni (1996) är det viktigt att grundligt förbereda för 
feedback och till och med utbilda personalen i hur feedback ska ges. Den som ska bli 
utvärderad ska även få välja ut vilka det är som ska stå för utvärderingen. Richardson 
(2010) påstår att organisationen borde ta med i beräkningarna att utbilda personal som 
finns med stöttar personen som tar emot feedbacken just för att den individen ska kunna 
tolka materialet på ett konstruktivt och inte personligt sätt. 

Införandet av feedbackmodeller måste också ha ett tydligt syfte i organisationen. Att 
införa feedbackmodeller för att det har varit ett framgångsrikt koncept i andra 
organisationer är inte en bra utgångspunkt. Syftet måste så vidare vara att modellen är 
till för att bidra till att hjälpa medverkande att utvecklas. När organisationer väljer att 
implementera feedbackmodellen brukar utgångspunkten vara att ändra på 
organisationskulturen och förstärka företagets värderingar. Det är för visso inget fel med 
att vilja skapa en god organisationskultur men organisationen måste även ta hänsyn till 
vilka signaler som sänds om organisationen försöker förändra medarbetaren, nämligen 
att det nuvarande beteendet inte är önskvärt (Antonioni 1996). 

Sammanfattning 

När kunskapens fokus förflyttas börjar forskningen att ifrågasätta de traditionella 
tillvägagångssätten inom kompetensutveckling, medarbetarsamtalet och chefens roll i 
organisationen. Nemeroff och Cosentino (1979) presenterade redan på 70-talet en studie 
i hur medarbetarsamtalet kan förbättras och fokuset på feedback ledde senare till 
utvecklingen och forskning kring bland annat modeller som 360 Degree feedback. Inom 
området för kompetensutveckling finns det klara distinktioner kring vem 
kompetensutvecklingen är till för. Den traditionella och fortfarande mest förkommande 
är att kompetensutveckling är en strategisk fråga för organisationen medan 
paradigmskiftet leder till en mer individanpassad syn på fenomenet (Radhakrishna & 
Satya Raju 2015; Granberg 2009;Lindelöw 2008; Antonioni 1996; Richardson 2010) 
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Teori 
 
 

De teoretiska utgångspunkterna inom området för medarbetarsamtalet tar sin 
utgångspunkt ur organisations- och ledarskapslitteraturen. Flera böcker har dock skrivits 
inom området av både konsulter och yrkesverksamma och har uppstått som en reaktion 
på det faktum att organisationer och chefer anser det svårt att utföra samtalen (Norberg 
& Frick 2012). 

Diskussionen inom området behandlar vanligtvis vem medarbetarsamtalet är till för och 
om det ska rikta fokus på organisationens utveckling, individens utveckling, styrning 
eller alla aspekter. Norberg och Frick (2012) säger följande: 

Ett medarbetarsamtal ska vara ett målstyrt samtal mellan chef och 
medarbetare som utgår från ett verksamhetsperspektiv (Frick & Norberg 
2012, s. 7) 

Medarbetarsamtalsteori 

Ett medarbetarsamtal kan enligt Granberg (2011) sammanfattas som ett återkommande 
samtal mellan en medarbetare och dennes närmast överordnade chef. 

Syftet med samtalet kan dock variera beroende på organisationens mål och inriktning 
med samtalet. 

Granberg (2011) presenterar vidare tre olika inriktningar som medarbetarsamtalet kan 
ta. 

• Ett medarbetarsamtal kan vara ett hjälpmedel för styrning och planering av 
verksamheten. Stor uppmärksamhet riktas mot organisationens mål och samtalet 
ter sig som prestationsinriktat 

• Medarbetarsamtalet kan vara ett hjälpmedel för HR att identifiera och planera 
bland annat kompetensutveckling. 

• Medarbetarsamtalet kan vara ett hjälpmedel till för att utveckla relationen mellan 
chefen och medarbetaren 

 
Vi kommer i följande avsnitt närmare beskriva de tre olika inriktningar ett 
medarbetarsamtal kan ta enligt Granberg (2011). Denna presentations görs för att skapa 
en tydligare blick över vad ett medarbetarsamtal egentligen är men även för att visa att 
det kan ta olika form och inte alls behöver vara något ensidigt verktyg. Avsnittet visar 
även på hur en organisation kan välja att använda medarbetarsamtalet men även för att 
visa att en chef kan behöva anpassa sitt chefskap utefter hur organisationen väljer att 
utföra medarbetarsamtalet 
Medarbetarsamtalet som hjälpmedel för styrning och planering 

Under 60-talet uppstod en management-trend kallad MBO, management by objectives, 
vilket betyder att chefen i samtalet med medarbetaren endast lägger vikt vid vad det är 
medarbetaren ska göra. Förespråkaren var J.W. Humle som ansåg att skattningsskalor 
behövdes bytas ut mot samtal som verktyg för styrning och planering i verksamheten. 
En del av MBO går ut på att chefen tillsammans med medarbetaren ska identifiera vad 



 

 

 

det är medarbetaren har presterat och vad medarbetaren förväntas prestera. Målstyrning 
blir därför den centrala delen i MBO. Vikten läggs alltså vid vad medarbetaren ska göra 
och vilka prestationer det är som är önskvärda för att verksamheten ska nå sina mål 
(Granberg 2011). 
Prestationsstyrningen kan delas upp i fyra olika faser. Faserna presenteras som det 
tillvägagångssätt en chef bör ha vid användning av medarbetarsamtalet som hjälpmedel 
för styrning och planering (Granberg 2011) 

I första fasen ska chefen hantera och presentera de prestationer och mål som 
medarbetaren har eller inte har uppnått. Samtalet ska vidare inte kretsa kring 
medarbetarens personliga egenskaper utan enbart utifrån prestationerna 

I andra fasen ska chefen hantera de framtida mål och prestationer som medarbetaren bör 
uppnå. Målen sätts utefter verksamheten och företagsledningen perspektiv där målen 
kan vara mätbara, exempelvis sålda enheter eller nettobidrag till enheten. Det viktiga i 
fas två är att både chefen och medarbetaren har en god kännedom om enheten. 
Den slutgiltiga delen i fas två är att chefen och medarbetaren kommer fram till mål som 
anses rimliga utifrån medarbetarens kompetens och som är rimliga utifrån de resurser 
som organisationen kan bidra med. Chefen och medarbetaren ska även komma överens 
om hur prestationerna ska mätas. 
Tredje fasen är en del i kompetensutvecklingen Här ska chefen tillsammans med 
medarbetaren identifiera vilka de individuella utvecklingsbehoven är. 

Den fjärde fasen ska sammanfatta de tre första och mynna ut i en konkret handlingsplan. 
Här är det viktigt att medarbetaren själv får planera hur arbetsuppgifterna ska läggas upp 
då det är medarbetaren som har bäst insikt i det operativa arbetet. 

Medarbetarsamtal som tar sin utgångspunkt i planering och styrning ska genomsyras av 
företaget visioner. Medarbetarens mål och utveckling ska gynna verksamheten mål och 
fram för allt lönsamhet (Granberg 2011). 
Medarbetarsamtalet som hjälpmedel för att identifiera kompetensbehov  

Medarbetarsamtalet kan även fungera som plattform för planeringen inom HR. 
Planeringen kan delas upp i två stycken huvudsyften. Dels handlar det om att se över 
företagets behov av anställda, även kallat bemanningsplanering. 
Bemanningsplanering är när organisationen ser över om arbetskraften i organisationen 
är stabilt jämfört med behovet. Det kan te sig som både kvantitativa och kvalitativa 
variabler. En ökad orderingång resulterar att organisationen behöver fler anställda 
(kvantitativ). Ny teknisk utveckling betyder att organisationen behöver utvecklad 
kompetens (kvalitativ) (Granberg 2011). 

Det andra huvudsyftet är utvecklingsaspekten. I medarbetarsamtalet kan chefen och 
medarbetaren diskutera om det anses saknas några kunskaper för att på bästa sätt kunna 
utföra arbetsuppgifterna. Vid behov kan HR-funktionen med hjälp av chefen för berörd 
enhet ta fram utbildningsinsatser som matchar det upptäckta utbildningsbehovet 
(Granberg 2011). 
 

 



 

13 

Medarbetarsamtalet som hjälpmedel för relationsutveckling  

En ytterligare aspekt som medarbetarsamtalet kan behandla är utvecklingen, genom den 
mellanmänskliga relationen mellan chef och medarbetare. Ett samtal som kretsar kring 
relationer anses vara ett av de svårare elementen i en organisation, dels för att det kräver 
hantering av känsliga frågor och dels för att det ställer krav på chefers sociala 
kompetens. En ytterligare svårighet med relationen i samtalet är att åstadkomma ett 
symmetriskt rollövertagande. Den symmetriska dialogen grundar sig i att chefen och 
medarbetaren är jämställda till skillnad från ett asymmetriskt förhållande där rollen 
mellan chef och medarbetar bygger på ett dominans och maktförhållande. Det 
symmetriska samtalet ska innehålla ett jämställt samspel mellan parterna och det 
samtalet blir därför svårt att koppla till ett medarbetarsamtal som grundar sig i 
prestation och styrning (Granberg 2011; Norberg & Frick 2012). 
 

De teoretiska utgångspunkterna, alltså de tre presenterade rubrikerna kring 
medarbetarsamtalet är i praktiken enligt Granberg (2011) inte renodlade utan det ter sig 
vanligtvis som en korsning mellan de olika metoderna. 

För att på ett enkelt sätt visa hur de olika infallsvinklarna kan förhålla sig till individen i 
organisationen hänvisar Granberg (2011) till en modell som visar hur begreppen behov, 
resurs och värde förhåller sig till individen.  

Behov kan förklaras som de krav som individen har mot organisationen. Exempelvis, 
arbetskläder, raster, kollektivavtal eller likande. Dessa behov är något som måste eller 
till stor del behöver uppfyllas av organisationen. Behov är dock endast det som 
individen har nytta av och önskar få uppfyllt därför pekar behovsbegreppet mot 
individen.   
Resurs är det begrepp som pekar mot organisationen eller från individen. Individen är 
en resurs för organisationen som kan eller ska utföra de arbetsuppgifter som krävs för 
att organisationen ska kunna producera en vara eller tjänst.  

Värde eller värdeskapande är enligt teorin när behoven och resurserna möts eller att 
individens behov uppfylls till den grad att de går med på att vara en resurs för 
organisationen. Värde blir alltså det ultimata läget och pekar både mot organisationen 
och mot individen. 

Det är när ett värde uppstår i relationen och i samtalet mellan chef och medarbetare som 
förutsättningar för utveckling når sin spets. Värde pekar både mot organisationen och 
mot individen och skapar förutsättningar för ett jämställt förhållande mellan 
medarbetare, chef och organisation (Granberg 2011). Värde som bygger på ett 
symmetriskt rollövertagande alltså, ett samtal som är jämställt och handlar om att ge 
och ta leder till: 

 

·        Frigörande av individens kompetens 

·        Självkännedom 

·        Realistisk verklighetsuppfattning 

·        Positiv upplevelse av relationen 



 

 

 

 

Syftet med att presentera dessa tre infallsvinklarna på ett medarbetarsamtal ligger i att 
belysa de olika ingångarna organisationer kan ha i ett utförande av ett 
medarbetarsamtal. Centralt för denna studie utifrån syfte och frågeställningarna ligger i 
den mellanmänskliga aspekten mellan chef och medarbetare ur ett chefsperspektiv och 
hur detta kan spegla chefernas syn på medarbetarsamtalet samt utvecklingsaspekten 
(Börjesson & Vinterhed 1972 se Granberg 2011, s. 486). 

Coachningsteori 

Coachningteorin är en teori utformad av Hilmarsson (2013) som beskriver hur en chef 
på bästa sätt hanterar samtal med sina medarbetare. Teorin är utformad i fem steg, och 
dessa steg är “Sätta upp mål för samtalet”, “Problemet”, “Lösningen”, “Handlingsplan” 
och “Uppföljning”. Hilmarsson (2013) menar på att syftet med coachningteorin är att 
aktivt göra något åt problem och arbeta med att följa upp utfört arbete. För denna studie 
kan hantering av problem och arbetet med uppföljning direkt sammankopplas med 
medarbetarsamtalet. Hantering av arbetsrelaterade problem är något som kan tas upp 
under samtalet och diskuteras chef och medarbetare emellan. Uppföljningen är en 
process som sker naturligt i ett medarbetarsamtal då en genomgång av medarbetarens 
uppsatta mål sker. 

Teorin behandlar hur ett samtal mellan chef och medarbetare struktureras upp på ett sätt 
som skapar tydlighet i utförandet av samtalet och blir därför aktuell för denna studie.  
Vidare är denna teori även användbar då den sammanfattar hur ledare kan föra samtal 
framåt, blir mer effektiva i sitt utförande av samtalet och skapa resultat för 
medarbetaren med samtalet som utgångspunkt, vilket går i linje med den 
utvecklingsaspekt av medarbetaren som studien undersöker.  

Sätt upp mål för samtalet: Med att sätta upp mål för samtalet innebär att en genomgång 
av vad samtalet ska innehålla och redogörelse vad medarbetaren kan vänta sig av 
samtalet. Detta leder till att medarbetaren kan känna sig tryggare i situationen och kan 
då vara med och skapa syftet för samtalet. Vidare kan det under samtalets gång 
återkopplas tillbaka till syftet för att upprätthålla strukturen för samtalet (Hilmarsson 
2013). 

Problemet: Det andra steget i coachningteorin är problemet som är en punkt vilken 
innefattar att chefen önskar en förändring hos medarbetaren. Vidare fortsätter 
Hilmarsson (2013) med att säga att det är av stor vikt för få medarbetaren att känna sig 
delaktig i förändringsarbetet via dialog för att kunna komma vidare i 
förändringsprocessen. De verktyg som finns att tillgå för att identifiera eller hantera ett 
problem är aktiv undervisning som innebär att aktivt coacha fram en förändring hos 
medarbetaren. Aktivt lyssnande, som innebär att problemet inringas för att kunna finna 
en lösning. För att slutligen behandla aktiv empati, vilket innefattar när chefen vill lugna 
ner konflikten för att nå en lösning i samtalet. 

Lösningar: Coachningteorins tredje steg är lösningar vilket Hilmarsson (2013) påstår 
bygga på att chefen inkluderar medarbetaren i syfte att skapa förtroende och på detta vis 
föra samtalet framåt och skapa handlingar hos medarbetaren. Detta är ett coachande 
förhållningssätt som skapar en självständighet hos medarbetaren. Som genom detta inte 
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behöver ta emot order utan skapar en delaktighet istället. Tillvägagångssätten för en 
chef i denna fas i coachningteorin är att förutom att låta medarbetaren själv finna en 
lösning också att själv ge förslag, kalibrerar sig bort från negativa tankesätt hos 
medarbetaren med olika lösningsförslag eller när inte en tydlig bild finns hur problemet 
ska lösas så struktureras flera olika alternativ hur en alternativ lösning kan se ut 
(Hilmarsson 2013). 

Handlingsplan: Steg fyra innebär att en handlingsplan ska utformas. Detta görs genom 
en summering av vad som sagts under samtalets gång. De verktyg en chef har att arbeta 
med under denna fas är att ställa sig frågorna “vad som ska göras?”, “när ska det ske?” 
och “när följer vi upp?” Detta är av vikt för att skapa mening åt samtalet, repetition av 
vad som ska göras och uppföljningen ökar chansen för handling (Hilmarsson 2013). 

Uppföljning: Det sista steget i coachningteorin är uppföljning som beskrivs som det steg 
där det verkliga resultatet åstadkommer. Även i detta steg är det viktigt att sätta ett syfte 
för uppföljningen, få medarbetaren delaktig och berätta hur den känner, få medarbetaren 
att lära sig samt att sätt upp ett nytt mål för att föra processen framåt ytterligare. 
Uppföljningen ska ta upp vad som har gått bra eventuellt dåligt i utförandet av en viss 
specifik uppgift, detta för att skapa ett ansvar hos medarbetaren, men även skapa ett 
lärandetillfälle. Ytterligare syfte med uppföljningen är enligt Hilmarsson (2013) att göra 
medarbetaren mer självgående och slutligen utveckla medarbetaren.  

Arbetslivspedagogiskt perspektiv 

Det är ett arbetslivspedagogiskt förhållningssätt som ska anläggas på denna studie för 
att koppla an till lärande och utveckling inom organisationer. Fokus inom 
arbetslivspedagogiken läggs på lärprocesser, lärandemiljöer, lärandenätverk och lärande 
organisationer, men vad är egentligen arbetslivet? Söderström (2011) beskriver 
arbetslivet som den kontext som omger de olika pedagogiska processerna som tar sig i 
uttryck i allt från arbetsplatser, organisationer och arbetsmiljöer. Till detta tilläggs även 
ett fokus på att skildra denna kontext utifrån individ och gruppnivå samt branscher och 
verksamhetsområden. 

Framtidens arbetslivspedagogik avbildas genom fältets utvecklingsbehov som följer 
strukturella förändringar i arbetslivet. Dessa strukturella förändringar påstår Söderström 
(2011) är en dialektik och ett samspel mellan nuvarande strukturen och aktörer på 
makro såväl som mikronivå. Framtida, överblickbara förändringar inom arbetslivet rör 
dessa strukturella förändringar och hur dessa ska bemötas. Förändringarna ska enligt 
Söderström (2011)  bemötas med all form av kompetensutveckling inom organisationer 
för individers utveckling, förfogande av sin egen situation samt trygghet som ska leda 
till en högre grad av effektivitet, måluppfyllelse och kvalitet i en allt mer komplex 
tillvaro. Vidare ska förändringarna som gör sig gällande inom arbetslivet påvisas främst 
genom kravet på organisationers kompabilitet till förändring vilket i förlängningen leder 
till att medarbetare ständigt behöver förnya sina kompetenser (Söderström 2011). 

Sätts medarbetarsamtalet i arbetslivspedagogiskt perspektiv läggs fokus på att skildra 
lärandeprocessen i en separat kontext i form av en enskild organisation intresse i att 
anlägga detta perspektiv blir att se till hur medarbetarsamtalet fungerar som en enskild 
lärprocess för medarbetaren.  Detta genom att se på medarbetarsamtalet ur ett 
chefsperspektiv och se på vad cheferna ser är syftet med medarbetarsamtalet. Men även 



 

 

 

för att urskilja vilka utvecklingsmöjligheterna med medarbetarsamtalet är. Dessutom 
läggs intresse vid att se hur medarbetarsamtalet skulle kunna fungera som en indikator 
för de strukturella förändringarna inom organisationen och hur dessa förändringar möts. 
Det som enligt Söderström (2011) är angeläget är att se hur organisationens framtida 
utmaningar med kompetensutveckling, effektivitet, måluppfyllelse och kvalitet 
genomförs för att hantera de strukturella förändringarna. 

Ett sätt att nå lärande inom organisationen i medarbetarsamtalet kan vara att tillämpa 
Illeris lärandemodell som är uppbyggd på följande sätt: 

Illeris lärandemodell 

Illeris (2009) modell över individens lärande grundar sig i uppfattningen om att det 
existerar en intern och en extern process vid lärande. Dessa två processer påverkar 
varandra och interagerar med den tredje delen, miljön som påverkar dessa två processer 
i olika riktningar. Medarbetaren, organisationen och chefen skapar alla den pyramid 
som Illeris illusterar. Miljön kan vara synonymt med organisationen, arbetsplatsen eller 
den specifika avdelningen som medarbetaren är verksam inom.  
För att individen ska lära sig eller utvecklas krävs inte bara en miljö utan det måste 
finnas incitament för lärande. Incitament (incentive) beskriver den mentala energin som 
individen behöver för att lärande ska uppstå. Den mentala energin kan översättas till 
motivation, känslor och viljan som uppstår hos individen och som tillsammans skapar 
en mental balans.  

Incitamenten kan uppstå i medarbetarsamtalet som interaktionen mellan chef och 
medarbetare men det ställer krav på chefen och hur denne ser på medarbetarsamtalet 
som forum men även hur organisationen väljer att använda medarbetarsamtalet.  Den 
externa delen förklarar interaktionen mellan individen och dennes kulturella, sociala och 
materiella möten med verkligheten, medan den interna riktar in sig på den psykologiska 
processen, där de emotionella aspekterna avgör om ny kunskap ska tas in (Illeris 2009). 

Innehållet (content) beskriver vad det är individen lär sig. Det kan kopplas till vad det är 
ett medarbetarsamtal innehåller och vad cheferna anser är viktigt att fokusera på när det 
gäller exempelvis utveckling av individen. Innehållet leder sedan till kunskap 
(knowledge), förståelse (understanding) och färdigheter (skills) som leder till att 
individen kan hantera vardagen (Illeris 2009). Även dessa tre kan ha kopplingar till hur 
chefen ser på medarbetarsamtalet. Detta för att om synen på medarbetarsamtalet är att 
det inte ska fokusera på utveckling utan organisationens intressen kan incitamenten för 
individen och interaktionen med chefen och organisationen bli drabbad. Om då 
incitamenten försvinner eller blir negativ drabbade påverkas utvecklandet av kunskap, 
förståelse och färdigheter hos individen.   

De två processerna innehåll och incitament, står alltid i en konflikt eller i interaktion 
med miljön. Individens stöter ständigt på stimuli från sin omgivning och måste där 
avgöra om en situation kan leda till nya kunskaper. Interaktionen sker vanligtvis med 
andra individer genom kommunikation eller samarbete och i situationen är det flera 
aspekter som då avgör i vilket fall individen tar till sig ny kunskap. När en individ 
förmedlar kunskap via exempelvis kommunikation måste mottagaren avgöra om 
innehållet är av värde. Dels krävs det att innehållet kan bidra till individens kunskap, 
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om individen redan besitter kunskapen som förmedlas, tolkas innehållet som icke 
intressant. 
Vidare påstår Illeris (2009)  att känslorna behöver vara stabila vid situationen. Om 
motivationen eller viljan hos individen inte finns skapar det en barriär för lärandet. 
Motivationen kan exempelvis vara hög om individen vet att kunskapen eller 
informationen som förmedlas krävs för att klara av en uppgift (Illeris 2009).  Med denna 
teori eftersträvas det att påvisas vilket sätt lärande och utveckling är kopplat till 
chefernas syn på medarbetarsamtalet. Att incitament och interaktionen med 
organisationen och chefen är en avgörande del för individens utveckling. Men även 
vilka hinder som kan uppstå beroende på vilken syn chefen har på medarbetarsamtalet.  
Lärande som leder till ökad kunskap, förståelse och färdighet uppstår utifrån teorin 
oftast genom interaktion mellan två individer vilket är direkt applicerbart på 
medarbetarsamtalet eftersom det är det systematiska, inplanerade mötet mellan chef och 
medarbetare.  Det som avgör om lärande sker via kommunikation är om parten värderar 
informationen som värdefull. Därför blir det intressant att se till denna teori utifrån 
interaktionsaspekten mellan individ, chef och organisation, där förutsättningar för 
incitament och utveckling skapas för medarbetaren. Teorin samspelar med både 
medarbetaren och chefen då den förutsätter att det finns intresse från båda parter för att 
utveckling i medarbetarsamtalkontext ska kunna ske. Känner någon av parterna att 
medarbetarsamtalet inte fyller någon funktion kommer utvecklingsinriktningen i 
medarbetarsamtalet bli drabbat (Illeris 2009).  

De mest centrala delarna i studiens teoretiska ramverk förklaras nedan och tar som 
tidigare beskrivet sin utgångspunkt från medarbetarsamtalsteori, coachingteori och ett 
arbetslivspedagogikt perspektiv som presenteras med Illeris lärmodell. 
Medarbetarsamtalsteorin används för att visa på hur chefen kan hålla ett 
medarbetarsamtal med fokus på den mellanmänskliga realtionen, där begrepp som 
värdeskapande och medvetenhet sätts i fokus. Värdeskapande innebär att chefen ser till 
de behov individen har för att individen sedan ska tillämpa sina resurser medan 
medvetenhet kretsar kring att öka förståelsen för medarbetarens arbetssituation. 
Coachingteorin används för att visa på hur strukturen i ett samtal mellan chef och 
medarbetare kan se ut för att skapa ett effektivt och utvecklande samtal för 
medarbetaren. Inom det arbetslivspedagogiska perspektivet används Illeris lärmodell för 
att redogöra för vikten av interaktion och incitament vid lärande. Interaktionen och 
incitamenten används för att belysa relationen mellan chef och medarbetare. 
Interaktionen sker mellan chef och medarbetare medan incitamenten skapas av chefen 
och organisationen i ett medarbetarsamtal. 

 

 
 



 

 

 

 

METOD 
 
 

Forskningsansats 
Vi valde att använda oss av en deduktiv forskningsansats under genomförandet av 
studien. Detta angreppssätt följde den process som Bryman (2011) konstruerat för en 
deduktiv ingång. Processen är upplagd med följdordningen att studien utgår från teorier 
som sedan leder till observationer/resultat. 
Den deduktiva ingången valdes då vi ansåg att det skulle passa bäst för vår tidsram och 
forskningsprocess. Genom en inläsning av fältet medarbetarsamtal uppenbarades 
användningsbara teorier för att förstå djupare hur medarbetarsamtalet kan tolkas i olika 
perspektiv och via att undersöka tidigare forskning på fältet kunde vi även hitta den 
kunskapslucka i fältet som ledde till utformningen av vårt syfte och frågeställningar. 

Vidare menar Bryman (2011) att ett deduktivt angreppssätt inte är raka motsatsen mot 
induktivt, utan båda metoderna har inslag av varandra. Därför säger Bryman (2011) att 
det är mer lämpligt att betrakta induktiva och deduktiva angreppssätt som tendenser och 
inte något fullständigt och definitivt, utan att de samspelar med varandra. Den deduktiva 
ingången skapade möjligheten att först ta fram tidigare forskning och teorier som sedan 
kopplades ihop med resultatet i analysdelen. Resultatdelen och analysdelens teman som 
strukturerades skapades ur en mer induktiv utgångspunkt där namnet på varje tema 
uppkom genom de huvuddrag och mönster som urskiljde sig ur respondenternas svar. 
Detta stärkte överstående påstående från Bryman (2011) att deduktiva och induktiva 
ingångar inte är något definitivt och kan användas om vartannat.  

Kvalitativ metod 

Då studiens syfte var att få en ökad förståelse för hur chefer resonerar kring 
medarbetarsamtalet och dess utvecklingsmöjligheter för medarbetaren valdes det att 
undersökas via ett kvalitativt förhållningssätt. Detta val gjordes för att viljan att få 
uttömmande svar om chefernas resonemang kring medarbetarsamtalet, något som inte 
ansågs hade varit möjligt till lika hög utsträckning i en kvantitativ undersökning. 
Bryman (2011) påstår att den kvalitativa forskningen ska skildra människor och deras 
sociala verklighet. Bryman (2011) menar vidare att kvalitativa forskares vilja att förstå 
den sociala verkligheten i kombination med de som verkar i denna verklighets förmåga 
att självreflektera, utgör grunden för kvalitativ forsknings tillvägagångssätt att besvara 
olika forskningsfrågor. Detta stärkte ytterligare övertygelsen om att använda kvalitativ 
metod. Slutligen för att än mer styrka valet av den kvalitativa metoden togs stöd av 
Kvale och Brinkmann (2009), som påstår att kvalitativ forskning öppnar upp 
möjligheten att förstå världen ur intervjupersonens synsätt. 

Undersökningsdesign 

Vi valde att använda oss av ett fenomenologiskt förhållningssätt till denna studie då 
detta ansågs passa bäst för att besvara syfte och frågeställning. Dels för att de som 
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tolkningsperspektiv och metod fångade det vi eftersöker i vårt syfte och 
frågeställningar, och dels för att det är tätt sammankopplad med kvalitativ metod genom 
intervjuer som undersökningsinstrument vilket har använts i studien.  En 
fenomenologisk ingång i en studie innebär enligt Denscombe (2009) att subjektivitet 
står i fokus med, beskrivande, tolkning och medverkan. Detta snarare än objektivitet, 
analys, mätning och struktur. Vidare menar Denscombe (2009) att fenomenologisk 
forskning riktar större fokus på människors uppfattningar, attityder och känslor och 
förklarar samtidigt ytterligare vad fenomenologi innebär: 

 

Fenomenologin ägnar sig åt det sätt varpå människor tolkar händelser 
och bokstavligen förstår sin personliga erfarenhet 

 (Denscombe 2009, s. 113)   

 

Fenomenologin kan enligt beskrivas utifrån följande begrepp: 
Med erfarenhet i ett fenomenologiskt perspektiv menar Denscombe (2009) att det är de 
mänskliga erfarenheterna som står i fokus och dessa erfarenheter ska leda till att kunna 
öka förståelsen av olika fenomen som ännu inte analyserats eller teoretiserats. 

Vardagsvärlden har ett särskilt intresse inom fenomenologin då stor vikt läggs vid den 
sociala tillvaron.  Vidare beskrivs vardagsvärlden som de inslag i det sociala livet hos 
individen som förknippas med rutiner och regelbundenhet och hur denna upplever detta. 
Att se saker genom andras ögon säger Denscombe (2009) innehålla att som forskare ge 
en sådan trovärdig bild av de erfarenheter som återges av respondenterna. Det handlar 
således inte i första hand om att tolka det intervjupersonen säger. 

Den sociala verklighetskonstruktionen är ett ytterligare en del inom fenomenologin som 
betraktar främst två saker i den sociala verkligenheten, vilka är för det första att 
människor är kreativa uttolkare av händelser och handlingar, och för det andra att 
processerna för tolkning av olika händelser inte är unika för varje enskild individ. 

Multipla verkligheter är en del inom fenomenologin som innefattar ger upphov till att få 
en ökad förståelse kring att människor kan se världen på olika sätt. Vidare påstås att det 
är individer som tolkar sina egna erfarenheter, samt att saker och ting kan tolkas olika 
där varje version ska erkännas som giltig (Bryman 2011). 

Avsnittet beskrivning inom fenomenologin bygger enligt Denscombe (2009) på att ge en 
autentisk beskrivning av verkligheten från individen, där beskrivningen på ska gå på 
djupet vilket leder till att en god fenomenologisk forskning är detaljerad. 
Undvika övertygelse av sunt förnuft är en del i fenomenologin där fokus läggs på 
beskrivningar ur individens perspektiv är det högst nödvändigt att inte forskaren lägger 
in sina egna värderingar och övertygelser. 

Medlemmars redogörelser är den avslutande delen som Denscombe (2009) behandlar 
och påstår att fenomenologins vikt av inspelade intervjuer för att på djupet kunna 
redogöra för respondenternas beskrivningar och resonemang är av stor vikt. För att 
kunna gå på djupet hos de olika individerna krävs relativt ostrukturerade intervjuer som 
ger individerna möjlighet att redogöra för sina beskrivningar fullt ut. 



 

 

 

Det fenomenologiska perspektivets relevans för denna studie påvisas vid en anblick av 
syfte och frågeställningarna som innefattar att öka förståelsen för medarbetarsamtalets 
syfte och dess utvecklingsmöjligheter för medarbetaren ur ett chefsperspektiv. Vilket 
via en fenomenologisk infallsvinkel kunde möjliggöras genom att se till chefers 
erfarenheter och beskrivningar av medarbetarsamtalet som speglas genom deras sociala 
verklighetskonstruktion. Eftersom studien utgick utifrån en organisation blev det av 
intresse att studera de multipla verkligheterna då i detta fall varje chef kunde se på 
medarbetarsamtalets syfte och utvecklingsmöjligheter för medarbetaren på olika sätt. 
Genom semi-strukturerade intervjuer kunde även medlemmarnas redogörelse, dvs. 
cheferna i organisationens beskrivningar och resonemang utföras och detta skildrades 
genom att vi som forskare i resultat och analysdelen av arbetet gav en sådan trovärdig 
och transparent bild av intervjupersonernas beskrivningar, utan att lägga in våra egna 
värderingar i intervjupersonernas redogörelse av medarbetarsamtalet. 

Urval 
Icke-sannolikhetsurval 

 Vi valde att använda oss utav ett icke-sannolikhetsurval. Detta på grund att det passade 
bäst för våra förutsättningar för denna studie. Detta val grundades i de anvisningar som 
Denscombe (2009) ger kring denna typ av urvalsmetod som påstår att denna metod 
används främst på grund av tre anledningar. Första anledningen är att forskaren inte har 
möjligt att inkludera ett stort urval i undersökningen. Den andra anledningen innefattar 
att forskaren inte har den information om urvalsgruppens personer, storlek eller 
omständigheter som är nödvändigt för att använda ett sannolikhetsurval. Den sista 
anledningen för att använda ett icke-sannolikhetsurval säger Denscombe (2009) vara att 
det är svårt att komma i kontakt med urvalet. Samtliga av dessa anledningar har stämde 
in på vårt urval vilket gjorde att denna urvalsmetod blev naturlig att använda. 

Respondenterna verkade samtliga inom fordonsindustrin inom samma organisation 
belägrad i södra Sverige som är av internationell karaktär med totalt över 2500 
anställda och var innehavande av en chefsposition. 
Sammalagt intervjuades fyra stycken som vi valde att benämna som pseudonymer i 
form av “Klaes”, “Bengt”, “Adrian”, “Andres”. Vidare följer en presentation av varje 
respondent som inte avser att avslöja dess sanna identitet utan fungera som en utökad 
beskrivning i form av en tabell för att få en större förståelse för urvalet och indiverna 
som läsare. 
 

Namn: Antal år som 
anställd: 

Antal år som 
chef: 

Ansvarsområde: Antal 
medarbetare: 

Klaes Över 15 år Över 10 år Produktionsledare Ca 25 stycken 

Bengt Över 20 år Ca 10 år Kvalitetssäkring Ca 14 stycken 
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Adrian Över 15 år Ett par år Produktionsledare Ca 24 stycken 

Andres Över 15 år Över 5 år Produktionsledare Ca 35 stycken 

 

Urvalets storlek 

Studien utgick som ovan beskrivet utifrån 4 stycken respondenter, vilket det går att föra 
ett kritiskt resonemang kring om storleken på detta urval. Denscombe (2009) påstår att 
det är en svår fråga att besvara vad det är som anses vara en lämplig storlek på ett urval 
och menar vidare att tidsaspekten och begränsade resurser är centrala bitar för hur stort 
ett urval kan vara. Därför anhölls ett ödmjukt förhållningssätt gentemot den 
organisation vi fick tillgång till och de resurser som de kunde tillge oss. Eftersom 
studien hade ett chefsperspektiv där enbart chefer, som utgör en liten grupp inom 
organisationen intervjuades och som kan vara en svårtillgänglig grupp inom 
organisationen ansåg vi att detta var ett tillräckligt stort urval. Detta gjordes efter att ett 
resonemang fördes kring hur det går att generalisera kring respondenternas svar, vilket 
gjorde attstort fokus lades på de individuella skillnaderna respondenterna emellan i 
kombination med att försöka urskilja mönster hur de resonererar kring 
medarbetarbetarsamtalet och dess utvecklingspotential för medarbetaren.  
Plats för intervjun 

 Forskaren ska enligt Denscombe (2009) finna en ostörd och lugn miljö för 
genomförandet av intervjun, vilket anges kan vara problematiskt att hitta på stressiga 
arbetsplatser. Önskemålet om en sådan lokal ska framföras till den som arrangerar 
lokalen påstår Denscombe (2009) och menar vidare på att det är av vikt att 
intervjulokalens placering gör det möjligt för en god interaktion mellan forskaren och 
intervjupersonen. Utförandet av intervjuerna skedde i ett separat rum, ostört från den 
operativa verksamheten för att ge respondenten de bästa förutsättningarna som möjligt 
för att genomföra en god intervju. 

Genomförande av intervjuerna 

Genomförandet skedde med en semi-strukturerad intervjuguide. Denscombe (2009) 
redogör för den semi-strukturerade intervjun och säger att den innefattar en färdig mall 
med ämnen som ska tas upp under intervjun men att ett flexibelt förhållningssätt 
anläggs kring ordningen på intervjuns ämnen och frågor, dvs. semi-struktuerat. Den 
semi-strukturerade intervjun ger upphov till att intervjupersonen får möjlighet att 
utveckla sina resonemang samt idéer på ett fritt sätt. Valet av detta intervjuformat blev 
därför naturligt då problemformuleringarna och syfte för studien bygger på att på djupet 
få information från informanterna om medarbetarsamtalet. 
Att påbörja intervjun 
 I det första stadiet av intervjuprocessen är det enligt Denscombe (2009) av vikt att få 
intervjupersonen bekväm i situationen genom att ställa några lätta inledande frågor. 
Detta gjordes i samtliga av de genomförda intervjuerna, i det inledande avsnittet i 
intervjuguiden (se bilaga 2). 



 

 

 

Att övervaka intervjuförloppet 

 Att övervaka intervjuförloppet påstår Denscombe (2009) vara det andra steget i 
intervjuprocessen. Vidare menas att denna punkt handlar om en rad olika saker som att 
identifiera huvuddrag i svaren från intervjupersonen, forskaren ska läsa mellan raderna, 
leta efter motsägelser och inkonsekvens i respondentens svar, fånga överdrifter, och 
skaffa känsla för kontexten. Dessa steg genomfördes under samtliga intervjuer då vi var 
två närvarade vid intervjun plus intervjupersonen kunde vi hjälpas åt att utkristallisera 
dessa signaler för att i högre utsträckning fånga upp informationen och anpassa 
eventuella följdfrågor. 

Avslutning av intervjun 
 Avslutningen av intervjun sker på det mest optimala sättet enligt Denscombe (2009) 
efter att diskussionsområderna har täckts in och att respondenten sedan får möjlighet att 
ta upp saker som hen avser. Slutligen uttrycker intervjuaren sitt tack till 
intervjupersonens medverkan. Dessa riktlinjer togs hänsyn till då samtliga 
intervjupersoner frågades om de hade något att tillägga (se bilaga 2) samt att vi 
uttryckligen visade vår uppskattning för deras medverkan. 
Fältanteckningar 

 Vi använde oss utav fältanteckningar i intervjuerna i syfte att fånga atmosfären, 
klimatet och kontexten i intervjurummet (Denscombe 2009). Fältanteckningarna 
användes även för att fånga upp de sociodemografiska bakgrundsdata som hur länge 
respondenten hade varit verksam inom organisationen och hur länge den hade varit i en 
chefsposition. 
Bandinspelning 

 För att få tillgång till att som har sagts under intervjuerna valde vi att använda oss av 
tillvägagångstips från Denscombe (2009) vilka var att spela in intervjuerna och ta 
fältanteckningar. Bandinspelning påstår Denscombe (2009) ge permanent 
dokumentation som är lätt för andra forskare att undersöka medan nackdelarna är att 
den icke-verbala kommunikationen missas. Dock menas det vidare att fältanteckningar i 
kombination med bandinspelning är tillräckligt att förlita sig på. Under intervjuernas 
användes borde ljudupptagning via två mobiltelefoner och en dator för att säkerställa att 
dokumentationen av intervjuerna blev tillräckliga för transkriberingsprocessen. 

I denna forskningsprocess användes både fältanteckningar och bandinspelning för att 
säkerställa dokumentationen. 

Utrustning 
 Denscombe (2009) beskriver att innan intervju ska forskaren alltid kolla att 
utrustningen fungerar. Inför varje intervju undersöktes utrustningen att den var väl 
fungerande. 

Tillförlitlighet och äkthet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som enligt Bryman (2011) i högre är 
utsträckning relaterade till kvantitativ forskning än kvalitativ forskning då dessa 
begrepp rör frågor kring mätning. Istället redogör Bryman (2011) för alternativa 
kriterier inom den kvalitativa forskningen som står för bedömningen av kvalitén. Dessa 
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begrepp som Bryman (2011) behandlar är tillförlitlighet och äkthet som beskrivs på 
följande sätt: 
Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menar Bryman (2011) på är ett begrepp som delas upp i flera olika 
begrepp, dessa är, “trovärdighet”, “överförbarhet” och “pålitlighet”. 

• Trovärdighet: Trovärdighet betyder enligt Bryman (2011) att det finns flera 
olika förklaringar av den sociala verkligheten, och det gäller att skildra denna på 
ett trovärdigt sätt. Att skapa trovärdighet i forskningsresultatet förklarar Bryman 
(2011) ligga i att som forskare beskriva den sociala verkligheten på ett 
relaterande sätt för allmänheten. Trovärdigheten i denna studie skapades genom 
att ge läsaren en sådan transparent och nyanserad bild av hela 
tillvägagångssättet, från exempelvis varför en viss analysmetod användes, till de 
slutsatser som drogs. 

• Överförbarhet: Begreppet överförbarhet beskriver Bryman (2011) i kvalitativ 
forskning som hur pass överförbart ett resultat inom kvalitativ forskning är då 
forskningen ofta studerar en unik kontext på djupet. Bryman (2011) påstår att 
överförbarheten grundar sig hur pass fyllig eller tät beskrivningen av detaljerna 
är i den unika kontexten. Denna täta beskrivning ska fungera som en bas för 
läsaren att bedöma hur kompatibla eller överförbara resultaten är i en annan 
given miljö. 

• Pålitlighet: Pålitlighet är det sista begreppet inom tillförlitlighet som innefattar 
en säkerställning av samtliga steg i forskningsprocessen som exempelvis, 
frågeställning, fältanteckningar, intervjuutskrifter, analysmetod etc. 

 

Äkthet 
Äkthet belyser Bryman (2011) genom att påstå kriterierna inom begreppet äkthet väcker 
frågor kring forskningens konsekvenser, och nämner och beskriver de olika kriterierna 
som är “rättvis bild”, “ontologisk autenticitet”, “pedagogisk autenticitet”, “katalytisk 
autenticitet” och “taktisk autenticitet”. 

• Rättvis bild: Skildras en rättvis bild av de olika åsikter från den grupp som 
studerats? 

• Ontologisk autenticitet: Underlättar studien de medverkande att få en ökad 
förståelse för den sociala situation och miljö de verkar i? 

• Pedagogisk autenticitet: Har studien inbringat större förståelse för hur de andra 
i den sociala miljön upplever verkligheten? 

• Katalytisk autenticitet: Har studien möjliggjort förändring hos den 
medverkande? 

• Taktisk autenticitet: Har deltagarna fått efter studiens genomförande större 
möjligheter att förändra sin situation?  (Bryman 2011) 

Objektivitet: Objektivitet är något som Denscombe (2009) påstår är problematisk i all 
typ av forskning och i synnerhet kvalitativ forskning som till stor del bygger på en 
tolkningsprocess. Vidare menar Denscombe (2009) att ingen forskning kan vara helt fri 
från inverkan och kan leda till att objektiviteten drabbas i någon mån. Kvalitativ 
forskning får även kritik angående forskningsmetodens fokus på subjektiviteten. 
Kritiker till de starka subjektiva inslagen påstår att forskarna skapar uppfattningar och 



 

 

 

relationer med undersökningspersonerna som kommer att påverka resultaten (Bryman 
2011). 
Objektiviteten skapades i högsta möjliga mån genom att hantera resultat och 
analysprocessen på ett rättvist och ärligt sätt genom att denna process genomgående 
behandlade materialet på ett enhetligt sätt samt att vi som forskare la in våra egna 
värderingar i resultat och analys i så liten utsträckning som möjligt. Utifrån detta 
skapades tillförlitlighet och även högre grad av objektivitet i resultatet genom att 
genomgående påvisa en stor transparens av arbetsprocessen och hur den har hanterats, 
med allt ifrån beskrivning av urval, analysmetod till hur intervjuprocessen såg ut. 

 

Analysmetod: 

Trasnskribering: Direkt efter intervjuerna hade genomförts inleddes arbetet med 
transkriberingsprocessen. Processen påbörjades tätt inpå efter att interjvuerna 
genomförts då Bryman (2011) påstår att transkriberingen är en tidsödande process. 
Samtliga intervjuer transkriberades på ett enhetligt sätt där samtliga ord som spelats in 
skrevs ned. Detta la sedan grunden som material för kodnings och analysprocessen. 
Kodning: Analysen startades med att följa de anvisningar Bryman (2011) förmedlar 
angående analysprocessen. Första steget i analysen var att börja med att koda sitt 
insamlade material och vi följde de riktlinjerna angående kodningsprocessen. Detta 
började direkt efter transkriberingen av materialet. Materialet blir därmed mer 
lättöverskådligt och hanterbart om processen börjar i ett tidigt stadie. Ytterligare togs 
det hänsyn till att noggrant läsa igenom materialet, granska koderna kritiskt, skapa sig 
en distans till kodningen samt att fundera kring eventuella teoretiska idéer som rör sig 
bakom koderna. Vidare redogör Bryman (2011) för vad som ska uppmärksammas i 
kodningsprocessen som, repetitioner, lokala typologier, metaforer, övergångar av olika 
teman, likheter, skillnader, språkliga kopplingar och saknad data. Kodningsprocessen i 
detta arbete utgick ifrån att noggrant gå igenom det transkriberade materialet. Detta 
gjorde det möjligt koda materialet i form utav av att söka efter upprepningar i 
respondenternas svar samt urskilja huvudteman i materialet. Via detta kunde vi 
strukturera upp huvuddragen i empirin som la grunden för resultat analysarbetet.  
Innehållsanalys: Innehållsanalysen är enligt Bryman (2011)  det vanligaste sättet att 
hantera kvalitativ data och det som kännetecknar analysmetoden är hitta teman i texten 
som kan utkristalliseras efter noggrann läsning av transkriberade intervjuer och 
anteckningar som är den tillgängliga data. Innehållsanalysen bygger sedan på att 
systematiskt kategorisera materialet utan personliga värderingar och åsikter från 
forskaren. 

Etiska principer: 

Från uppstarten av studien till processen av att söka efter informanter genomförandet, 
bearbetning av intervjuer och publicering av resultaten har vi haft de forskningsetiska 
principerna i åtanke som Bryman (2011) har listat, dessa är följande: 
Informationskrav: Enligt Bryman (2011) bygger informationskravet på att informera 
personer som sammankopplas med undersökningen, om dess syfte, deltagandets 
frivillighet, rätt till att avsluta sin medverkan och de olika stegen i undersökningen. 
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Detta har vi tagit i beaktning genom utskickandet av ett informationsbrev till de berörda 
personerna som vi tillfrågat om de önskade att medverka i undersökningen. (se bilaga 1) 

Samtyckeskrav: Vidare angående samtyckeskravet säger Bryman (2011) att deltagarna 
själva har rätt att bestämma över sin medverkan. Samtyckeskravet säkerställdes genom 
att informera intervjupersonen att deras medverkan är frivillig och att de kunde när som 
helst under intervjun välja att avsluta sin medverkan. Detta förstärktes ytterligare med 
utskickande av informationsbrevet som varje intervjuperson fick ta del av (Se bilaga 2) 

Konfidentalitetskrav: Dessutom säger Bryman (2011) angående konfidentalitetskravet 
att medverkande personer i undersökningen ska få sina uppgifter behandlade med 
största möjliga konfidentalitet samt att personuppgifter inte får göras tillgängliga för 
obehöriga. Detta krav uppnåddes genom att vi i studien avidentifierade samtliga av 
deltagarens uppgifter som kunde kopplas ihop med deltagarens identitet och därmed 
innehöll transkriberingarna inte intervjupersonernas verkliga namn. Dessutom hölls de 
utskriva transkriptionerna inlåsta i syfte att inte låta obehöriga ta del av informationen. 
Nyttjandekrav: Slutligen säger Bryman (2011) att de uppgifter som samlas in i 
undersökningens om intervjupersonerna endast får komma att användas för forskningen 
och inte i något annat syfte. Detta säkerställdes genom tidigare påståenden med att 
utelämna information från obehöriga, i kombination med att vi som forskare handlar i 
god sed och inte avser att använda denna information i något annat avseende än för 
denna studie. 
 

 
 

RESULTAT 
 

. 
Utifrån den tematiska analysen kunde tre stycken teman urskiljas ur materialet från 
intervjuerna. Dessa tre teman var dels något som var upprepande hos de fyra 
respondenterna men som även valdes ut efter relevans till forskningsfrågorna. De tre 
teman som utkristalliserades var ”medarbetarsamtalets utvecklingsaspekter”, 
”relationen mellan chef och medarbetare” och ”medarbetarsamtalets struktur”.  

Medarbetarsamtalets utvecklingsaspekter 

Alla respondenterna är överens om att en gång per år är alldeles för lång tid mellan 
medarbetarsamtalen. Det tar sig uttryck på lite olika sätt men vad det gäller feedback 
och kontakten med verksamheten är de överens om att det inte enbart går att förlita sig 
på medarbetarsamtalet som plattform för att etablera sitt ledarskap och se till 
medarbetarens utveckling. Vid frågan om respondenterna skulle klara sig utan 
medarbetarsamtalet svarar samtliga ja. De kan inte vänta ett år på att ge feedback, 
förslag på förbättring eller kompetensutveckling. Det är något som måste ske i den 
dagliga verksamheten, i samtal med medarbetaren eller utefter att chefen själv 
identifierar utvecklingsbehov. Därför har dem alla löpande samtal med sina 
medarbetare. Något som inte är ett krav från organisationen utan initiativ de har fått ta 
själva, ofta efter erfarenhet. En av respondenterna säger: 



 

 

 

 

Jag utvecklar mina på ett sätt men jag har ju inte PAU-samtal med dem 
under tiden ju, jag kan ju ha en utvecklingsplan på en individ ändå ju.  

(Bengt) 

Respondenterna upplever att medarbetarsamtalet inte är en bra plattform för att utveckla 
medarbetaren. Det sker löpande i verksamheten med hjälp av feedback och mindre icke 
planerade samtal med medarbetarna. De kommer tillbaka till att medarbetarsamtalet 
endast sker en gång per år och att det inte går att enbart förlita sig på det samtalet för 
den typen av frågor då det händer även mycket i organisationen på ett år. Flera av 
respondenterna nämner att medarbetarna kan utvecklas väldigt mycket på ett år och att 
de även producerar stora mängder på ett år och därför så måste det ske samtal löpande 
hela tiden annars hade verksamheten lidit. Respondenterna ser så vidare samtalet som 
en möjlighet att föra en öppen diskussion med medarbetaren. 

De samtalsmodeller som respondenterna själva har byggt upp är inte ett krav från 
organisationen. En av respondenterna säger att när han själv jobbade på golvet saknade 
han vissa saker i medarbetarsamtalet som sedan han medvetet förändrande när han fick 
en chefsposition. Då var det oftast feedback som var den bristande punkten. Ett av 
problemen som nämns är de individer som är svåra att hantera, de som inte vill ha 
medarbetarsamtal eller som inte är så sociala eller extroverta. De individerna uppger en 
respondent hamnar i en gråzon och glöms lätt bort. 
 

Kulturen i organisationen spelar även den en stor roll för utförandet av 
medarbetarsamtalet och respondenterna säger ibland att det är så vi gör här, utan att 
egentligen kunna förklara varför. Samtalsklimatet uppges vara det viktigaste, en enkel 
klapp på axeln kan betyda mycket och frågor om beteende, mobbning och trakasserier 
nämner respondenterna är viktiga att hantera. Men det är snarare något som upptäcks 
genom att vara i verksamheten och ha ett närvarande ledarskap. 

 
Utvecklingen sker alltså i den dagliga verksamheten genom andra typer av samtal och i 
andra forum. Medarbetarsamtalet påstås vara ganska tunt när det gäller 
utvecklingsaspekten. Det för att cheferna själva har ersatt samtalet med andra metoder 
men även för att frågor så som lön och kompetensutveckling går i andra kanaler. Därför 
är respondenterna överens om att de i sin organisation klarar sig utan 
medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet är snarare ett krav från organisationens sida. 
Men respondenterna är osäkra på frågan om hur medarbetarna hade reagerat om 
medarbetarsamtalet togs bort. En av respondenterna säger att det skapar en viss trygghet 
hos medarbetaren, att få veta att de har ett obligatoriskt inbokat möte. 

 
Det är som jag säger i grunden så är det nog en garanti då för att du ska 
ha det här samtalet och inte känna att du blir bortglömd på något vis.   

(Klaes) 
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Respondenterna nämner även att det är mycket upp till individen, det kan inte vara 
chefens ansvar att utveckla medarbetaren. Här visas en viss frustration från både Adrian 
och Bengt.  

 

Dem har så bra koll på sina rättigheter men inte sina skyldigheter.  

(Adrian) 

Dem måste ju också komma med något, dem flesta förväntar sig en 
färdig handlingsplan när dem kommer in till mig. 

 (Bengt) 

 

Feedbacken och de dagliga samtalen är något som respondenterna lägger stor vikt vid 
när det gäller individens utveckling och cheferna kan ha egna planer och uppföljningar 
för enskilda medarbetare.  Det framstår inte hur respondenterna ska göra när de har 
identifierat ett utvecklingsbehov hos en medarbetare utan det förklaras som ett eget 
initiativ.  Organisationen har även andra produktionsbaserade system som används för 
att följa upp produktionen och enskilda individers beteenden. Med hjälp av det systemet 
kan cheferna jobba med feedback i den dagliga verksamheten.  
 

Att skapa någon form av värde för medarbetaren i ett medarbetarsamtal som sker en 
gång per år tycker dem är svårt. Bengt uttrycker sig såhär 

 

Sitta och vänta ett år på att ge någon feedback det är inte okej, man kan 
inte vänta ett år, feedback ska ju liksom vara i realtid. Så har du daglig 
kontakt så har du ett lättare medarbetarsamtal.  

(Bengt) 

 

Bengt förklara vidare hur han går tillväga för att skapa dem förutsättningarna 
han nämner ovan.  
 

Så det är ju väldigt viktigt att ha en liten egen mapp om varje 
medarbetare liksom, familjesituation och fritidsintressen det blir fan så 
mycket lättare att prata med folk, att prata jobb när dem förstår att man 
har förståelse för helheten. Så jag tar mig den tiden och den är väldigt 
viktig.  

(Bengt)  

 

Nedan förklarar Adrian hur han personligen går tillväga när han har identifierat en 
individ med potentiella utvecklingsbehov. Klaes förklarar vidare hur han ser på 
feedbackprocessen i organisationen.   

Jag brukar göra såhär att när jag ser potential hos den personen brukar 
jag låta medarbetaren skriva upp punkter, starka punkter och svaga 



 

 

 

punkter som den vill utgå ifrån. Sen jämför jag hans punkter med mina 
punkter och jag vill ha samma bild ju.  

(Adrian) 

Det är ju återigen så är det ju inte på medarbetarsamtalet som du får din 
huvudfeedback, den har du ju fått varje dag.  

(Klaes) 

 
När det kommer till utvecklingsaspekterna inom medarbetarsamtalet är de svåra att 
identifiera hos respondenterna och ingen av dem kan direkt återge vad det är som 
händer när en medarbetare önskar sig utvecklingsmöjligheter, till exempel anger att hon 
vill bli chef. En av respondenterna säger till och med att. 

 

Jag har lite svårt att se att själva medarbetarsamtalet kan vara 
utvecklande mer än att på det sättet jag sa förut, att du får information.  

(Klaes) 

 
Vad som sedan görs med informationen eller dokumentationen är oklart, allt som 
framgår är att den sparas som en handlingsplan som kan följas upp vid nästa möte.   

Relationen mellan chef och medarbetare  

Alla respondenter säger att medarbetarsamtalet är till för medarbetaren, förutom en som 
delvis håller med om det påståendet men menar att det självklart är till för både honom 
som chef men även för organisationen. Det viktiga är att ansvara för att miljön som 
medarbetaren befinner sig i fungerar och om några eventuella förändringar kan göras i 
organisationen för att förbättra arbetet. Samtalet är enligt två av respondenter även en 
bra plattform för att ta reda på hur medarbetaren ser på chefen. Respondenterna håller 
dock alla med om det faktum att samtalet ska finnas för att medarbetaren ska få öppna 
upp sig mot chefen men även att det finns en trygghet för medarbetarna att ha ett 
planerat obligatoriskt samtal varje år. En av respondenterna nämner att det inte ens 
behöver vara speciellt inriktat på jobbet, vissa vill bara samtala. Cheferna är förstående 
med att det är viktigt att få individen att prata under samtalet och några av cheferna 
berättar att det kan vara komplicerat då vissa har svårare för att prata eller i vissa fall 
inte ens vill ha medarbetarsamtal. Cheferna förlikar sig överlag inte med det faktum 
utan tar oftast till det som krävs för att medarbetaren ska lätta på hjärtat.  

Det alla respondenter har gemensamt är att de talar om det dagliga samtalet eller den 
dagliga konversationen och dess vikt i organisationen. Eftersom organisationen 
producerar en produkt på löpande band är det viktigt med frågor som rör uppföljning, 
kvalitet och produktion och där är samtal, feedback och möten i realtid av största vikt 
för organisationen. 
Alla chefer nämner att de har samtal nästan varje dag med sina medarbetare och att 
medarbetarsamtalet bara är något som sker årligen och egentligen är till för att visa för 
medarbetaren att dem har ett inbokat samtal. Det är snarare den dagliga kontakten i 
verksamheten som är det viktiga. 
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Det är någonting jag har fått höra väldigt mycket från början liksom att 
chefer är ute för lite dem ser aldrig oss eller pratar bara jobb. 

(Bengt) 

 
Vid frågan om cheferna har tid att vara ute i verksamheten är alla överens om att dem 
tar sig den tiden för det så pass viktigt. En gemensam nämnare är att alla respondenter 
gärna glider ifrån medarbetarsamtalet som ämne. De pratar istället gärna om hur de 
etablerar sitt ledarskap i organisationen och att det är kontakten i den dagliga 
verksamheten som är det viktigaste. 

Medarbetarsamtalets struktur:   
Respondenterna beskriver medarbetarsamtalet som ett årligt och planlagt samtal med 
medarbetaren. Under ett medarbetarsamtal ska en handlingsplan arbetas fram 
tillsammans med medarbetaren och den ska skrivas på av båda parter. Handlingsplanen 
lägger grunden för vad det är medarbetaren har för mål under året och handlingsplanens 
innehåll varierar från medarbetare till medarbetare. Samtliga respondenter nämner att 
det ibland kan vara svårt att få fram en handlingsplan med medarbetaren, vilket kan 
bero på att chefen och medarbetaren inte kommer överens eller för att det i vissa fall är 
medarbetare som inte vill ha medarbetarsamtal. Vidare berättar cheferna att de ibland 
upplever det som svårt att få ut något från medarbetaren. 
 

Det man kan möta som jag ibland tycker är svårt är självinsikten hos 
medarbetaren, att vi inte får till den där touchen med den gemensamma 
bilden och vi inte kommer fram till någonting.  

(Andres) 

 

Det svåra är att folk inte oftast vet vad deras skyldigheter är. 

 (Adrian) 

 
När det gäller handlingsplanen och huruvida den behövs eller inte skiljer sig åsikterna 
åt. Så här säger Adrian om vad som skulle hända om organisationen tog bort det. 
  

Då vet de inte vad de ska göra ju, då har de inte tydliga riktlinjer.  

(Adrian)  

 

Som stöd för medarbetarsamtalet får cheferna utbildning, detta är något som sker när 
chefen är ny i sin roll och då får gå ett chefsprogram. I chefsutbildningen får den nya 
chefen bland annat lära sig konflikthantering och hur ett medarbetarsamtal ska hållas. 
Alla respondenter nämner vidare att HR, eller personalfunktionen finns som stöd men 
ingen nämner vidare att dem själva behöver någon hjälp från HR. Organisationens 
personalfunktion nämns vidare få gånger under alla fyra intervjuer och det benämns att 



 

 

 

det finns mallar som cheferna kan följa och som ska fungera som stöd i 
medarbetarsamtalet. Vid frågan om vad dem tycker om mallarna förklaras det som 
något bra men att dem själva inte använder det i någon större utsträckning. 
Förklaringarna varierar från att det beror på vem det är de har samtal med till att de är 
för erfarna. Policys och riklinjer är något som samtliga respondenterna nämner men 
uppger sig inte ta stöd av i någon högre utsträckning.  Vad gäller stödet från HR nämner 
Adrian och Klaes att:  

Ja, HR finns som stöd om vi behöver hjälp, jag har inte behövt det med 
tanke på att jag har varit anställd länge på företaget och vet själv vad 
som ska göras och jag har varit på flera PAU-samtal.  

(Adrian) 

 

Ja alltså vi har ju HR och mallar då liksom eller guider kan man säga 
hur man kan följa och det finns ett antal olika varianter på det. 

 (Klaes) 

 

Det ska tilläggas att vare sig Bengt eller Andres nämner att HR finns som stöd för 
medarbetarsamtalet. Vad det gäller mallarna så nämner cheferna att:  
 

Alltså det är ju ingen som kör dem rakt upp och ned naturligtvis.  

(Klaes) 

 

Om man har en ny så är det ju bra om man har med en så att man inte 
glömmer något men har man haft samma person i ex antal år så behöver 
man ju inte mallarna i lika stor utsträckning.  

(Bengt) 

 

Ingen av respondenterna har några gemensamma nämnare när det gäller förberedelserna 
inför medarbetarsamtalet där vissa av respondenterna nämner att det kan vara svårt med 
förberedelserna, men att det också beror på hur många anställda en har under sig. En av 
respondenterna har 14 anställda och upplevde det inte som några problem att ha samtal 
med alla medarbetar men han berättar sedan att när han hade 28 var det betydligt mer 
stressfullt. En av respondenterna nämner att han har nästan 40 medarbetare och att det 
är svårt att hinna med. Ingen av respondenterna nämner egentligen vilka de exakta 
förberedelserna är utan tar endast upp att det är viktigt att medarbetaren får förbereda 
sig själv och att det är bra om dem får reda på en vecka innan när och vart samtalet ska 
vara. Något som respondenterna dock alla har gemensamt är att de säger att de själva 
redan har en plan innan de ska ha samtalet. Men något mer konkret eller strukturellt 
kring förberedelserna presenteras inte och inte heller här återges några organisatoriska 
förväntningar eller förväntningar från HR. Citaten nedan visar på en klar skillnad 
mellan hur respondenterna upplever förberedelserna 
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Ja det är väl tänkt att man ska förbereda ganska väl och lämna ut lappar 
och ja, men ofta blir det ju på grund av tidspress och sådana här saker 
att man får ta ett ganska snabbt beslut.  

(Klaes) 

 

Jag tycker dem är viktiga, det gäller att lägga tid på medarbetaren för att 
dem ska får vara förberedda.  

(Bengt) 
 

Förberedelserna har du under hela året, du samlar material sen så har vi 
en mall som vi går igenom.  

(Adrian) 
 

För mig är det egentligen en enkel förberedelse, det vill säga en 
plus/minus-lista. Sen tycker jag medarbetaren behöver göra en om sig 
självt, det här är jag bra på, det här behöver jag utveckla.  

(Andres) 

 

Det intressanta som kan urskiljas ut citaten är att Bengt tycker det är viktigt att vara 
noggrann jämfört med Andres som nämner att det är en enkel förberedelse. Sedan 
nämner Klaes att det är tidspress som styr samtalet medan Adrian menar att 
förberedelserna ligger över hela året. Citaten visar i vissa fall på nästan helt motsatta 
syner vad gäller förberedelserna.   
 

Vidare nämner respondenterna att det handlar om att chefen och medarbetaren ska vara 
överens. En handlingsplan ska tas fram som både chefen och medarbetaren kan komma 
överens om. Det gäller att det sker ett utbyte, respekt mellan parterna och är det några 
osämjor får dessa diskuteras. Oftast handlar det om att lyfta medvetenheten säger en av 
cheferna och utöver det ska samtalet vara öppet och medarbetaren ska kunna prata om 
vad som helst egentligen och det gäller även att bygga ett förtroende och skapa värde 
för individen. 
 

De eventuella svårigheterna som kan vara kopplat till medarbetarsamtalet nämner 
respondenterna ofta kretsar kring konflikter eller om en medarbetare känner att den mår 
dåligt på grund av familjeförhållanden eller annat, men också när medarbetare inte vill 
prata eller inte vågar. Samtidigt nämner respondenterna att konflikter och andra typer av 
ohälsa tas upp i andra kanaler, till exempel hos en psykolog eller hos 
företagshälsovården. 

Samtidigt säger en av respondenterna att hemförhållanden inte är chefens ansvar men 
att han då strävar efter vad han kan göra bättre på arbetsplatsen.  

 



 

 

 

Kommer det någon information, om privata förhållanden det har hänt 
väldigt ofta kan jag säga i massa samtal, och det är väldigt viktigt att 
hantera. Och då är mitt fokus inte på att lösa det hemma utan vad jag 
kan göra här för att du ska få en möjlighet. 

 (Andres) 

 

 

Respondenterna nämner även att det är svårt att lyfta medvetenheten hos medarbetarna. 
Att medarbetaren också har skyldigheter och att allt inte är chefens ansvar. Vissa 
medarbetare kommer till medarbetarsamtalet och förväntar sig att chefen ha gjort klart 
det mesta åt dem, att en handlingsplan ska vara färdig innan samtalet inleds. Det kan 
också hända berättar två av respondenterna att medarbetaren har en massa förväntningar 
som organisationen inte kan uppfylla. Eller att medarbetaren förväntar sig att chefen ska 
uppfylla dem förväntningarna åt medarbetaren.   
 

Att få individen att förstå att han måste bidra själv i medarbetarsamtalet 
och den planen man levererar ihop och inte allt kommer i knät på mig 
att, men dem kommer in och säger att jag ska bli produktionschef här, 
ja men vad kul. Hur ska jag lyckas med det säger dem till mig. Ja det får 
du förklara för mig nu.  

(Bengt) 
 

Med utgångspunkt ur denna resultatdel i kombination med teoribildningen som 
behandlats tidigare i studien ger detta möjlighet att genomföra analysen av empirin 
vilket redogörs i kommande avsnitt. 

 
 

DISKUSSION 
 
 

Teoretisk problematisering: 
 
De redovisade resultaten ovan ska problematiseras utifrån studiens teoretiska ramverk. 
De fyra respondenterna talar mycket om vikten av feedback och dagliga samtal i 
organisationen. Individen sätts i fokus och forskningen kring feedbackmodeller som 
alternativ för det traditionella medarbetarsamtalet skulle intressant nog kunna 
etableras i denna organisation. 
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Medarbetarsamtalsteori: 

Enligt Granberg (2011) och Frick och Norberg (2012) ska medarbetarsamtalet ta form 
utifrån organisationens mål och oavsett vad organisationen har för intentioner med sitt 
medarbetarsamtal är det viktigt att det förmedlas från organisationens och ledningens 
sida med stöd i organisationens vision och mål. Ett medarbetarsamtal kan fungera som 
ett verktyg för organisationens styrning av verksamheten, med mål och prestation som 
ledord. Medarbetarsamtalet kan fungera som hjälpmedel för HR-planering, då för 
kompetensutveckling som går i linje med verksamhetens mål. Medarbetarsamtalet kan 
även användas för att bygga på relationen mellan chef och medarbetare för att sedan 
kunna skapa en god organisationskultur. Det krävs från organisationens sida en 
genomgående struktur som börjar med att ledningen står fast vid en gemensam syn av 
verksamheten. Vad vi kunnat urskilja från de respondenter som intervjuades var att de 
hade svårt att förmedla en gemensam strukturell bild av medarbetarsamtalet och inte 
heller återge något organisatorisk gemensamt syfte. 
Att de 4 respondenterna lägger stor vikt på den mellanmänskliga relationen snarare än 
att ha fokusera på uttalade prestationsmått kopplade till sina medarbetarsamtal som lön 
eller kompetensutveckling sett till respondenternas svar är nödvändigtvis inte något 
negativt. Granberg (2011) Påstår att oavsett hur en organisation väljer att utföra sina 
medarbetarsamtal syn krävs det att chefer och ledning har en gemensam bild av hur 
medarbetarsamtalet ska genomföras men framförallt vad och vem medarbetarsamtalet är 
till för. 

Eftersom organisationen valt att lyfta ut delar som kan fungera som incitament i 
medarbetarsamtalet blir feedback en viktig del i organisationens medarbetarsamtal och 
för utvecklingen av individen. Cheferna ger medarbetaren feedback baserat på den 
aktuella handlingsplanen men det är uppenbart att ett år är för lång tid att vänta för att 
ge feedback. Därför behöver cheferna ha samtal med kortare intervaller med 
medarbetarna, uppföljningar för att se till att handlingsplanen följs.  

Det blir tydligt utifrån analysen och empirin att feedback är en viktig del i chefernas 
vardag och deras arbete med att utveckla och coacha sina medarbetare. Det skulle därför 
kunna vara möjligt för denna organisation att införa en anpassad feedbackmodell som 
inte är kopplad till produktionen utan till medarbetaren. 

Värdeskapande: 

Granberg (2011) nämner värdeskapande och dess effekter på samtalet mellan chef och 
medarbete. Värde är när resurser och behov går ihop, organisationen ger och individen 
får. Värdeskapandet i detta fall sker i den dagliga verksamheten och i interaktionen 
mellan chefen och medarbetaren. Relationen och närheten i ledarskapet skapar en god 
plattform för utvecklingen av individen. Frågan är om medarbetarsamtalet behövs för 
att upptäcka och gå vidare med frågor gällande individens utveckling? 

Enligt teorin finns det förutsättningar för att värdeskapande i organisationen ska uppstå 
då alla respondenterna uppger att de försöker vara ute i verksamheten och se sina 
anställda.  

Det kan även urskiljas att samtalet i organisationen spelar en stor roll i värdeskapandet i 
organisationen där det är den dagliga dialogen, erkännandet och öppenhet som är de 
viktiga variablerna. Den mellanmänskliga relationen är något som uppstår i flera forum 



 

 

 

utanför medarbetarsamtalet och medarbetarsamtalet kan därför tappat sin vikt när det 
kommer till utveckling och värdeskapande.  
Värdeskapandet ses i det närvarande ledarskapet som respondenterna anser vara viktigt i 
den dagliga verksamheten. Medarbetarsamtalet är tänkt att vara ett öppet samtal mellan 
chef och medarbetare men respondenterna lägger även stor vikt vid att vara ute i 
verksamheten och möta sina medarbetare. I det fall skapas förutsättningar för ett 
värdeskapande vilket kan leda till frigörande av individens resurser (Börjesson & 
Vinterhed 1972 se Granberg 2011, s. 487). 
Medvetenheten 

Det visar sig även att cheferna i organisationen vill skapa medvetenhet kring 
arbetssituationen hos sina anställda. Cheferna kan vara ute i verksamheten och möta 
medarbetarna dagligen. Det är relationsskapande som skapar förutsättningar för ett 
enkelt och effektivt medarbetarsamtal. Det visar cheferna genom att samtalet inte enbart 
kretsar kring jobbet utan det finns en dialog om fritidsintressen och andra mer 
personliga aspekter. Relationskapandet är enligt Teckchandani och Pichler (2015) den 
viktigaste delen för chefen att arbeta med om den vill ha ett givande och effektivt 
medarbetarsamtal. 

Coachningteori för chefer mot medarbetare 

Coachningsteorin är som tidigare nämnt i teoriavsnittet uppdelad i fem olika steg som är 
följande: “Sätta upp mål för samtalet”, “Problem”, “Lösningar”, “Handlingsplan”, 
“Uppföljning”. Teorins syfte är att via en struktur i genomförandet av samtalet skapa 
effektivitet och resultat hos medarbetaren (Hilmarsson 2013). 
Med utgångspunkt ur empirin och första punkten ur teorin “sätta upp mål för samtalet” 
går det att urskilja vissa kopplingar. Respondenterna påstår enhetligt att en 
handlingsplan ska utformas gemensamt under samtalets gång, utöver detta finns det 
inget mer specificerat mål mer än att gå igenom handlingsplanen från föregående år och 
se om den har uppfyllts. I övrigt finns ingen uttalad organisatorisk struktur på hur 
cheferna går tillväga i genomförandet utöver den mall som finns att tillgå som i låg 
utsträckning följs. Istället är utförandet och strukturen av individuell karaktär som flera 
av cheferna påstår är möjlig och hänvisar till deras långa erfarenhet inom 
organisationen. Flera av de problem som uppenbarades under medarbetarsamtalet som 
exempelvis privata problem lyftes vidare till andra kanaler inom organisationen enligt 
cheferna och var inget som behandlades i medarbetarsamtalet, vilket kan vara en grund 
för att ifrågasätta tyngden och av vilken vikt medarbetarsamtalet spelar i organisationen. 
Ur teoretisk synpunkt är detta problematiskt att den organisatoriska strukturen är 
tillsynes knapp och följs inte i någon större mån. Den individuella karaktären påstås 
fungera väl utifrån chefernas egna åsikter, men finns det ett problem i att alla samtal 
utförs på olika sätt strukturmässigt. Ett problem skulle kunna vara att det är svårt att 
säkerställa medarbetarsamtalets kvalitet när det har en sådan individuell karaktär i 
genomförande från chef till chef. Vissa av cheferna påstod att handlingsplanen som 
utformas inte var av särskilt stor vikt, medan andra sa att det var det absolut viktigaste i 
medarbetarsamtalet för både planerande, genomförande och uppföljning. 
De lösningar som cheferna hade för att skapa ett sådant utvecklande medarbetarsamtal 
som möjligt var att inkludera medarbetaren i utformandet av en handlingsplanen för 
medarbetaren. Detta går i linje med vad teorin säger om att inkludering är en viktig del 
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för att skapa utveckling. Utefter teorin är just att få en helhet från start till uppföljning 
av högsta prioritet för att nå struktur och därmed ha förutsättningarna för att skapa 
effektivitet och resultat, något som enligt empirin brister ur ett organisatoriskt 
perspektiv, och som samtidigt är svårt att validera ur ett chefsperspektiv. 

Arbetspedagogiskt perspektiv: 

Sätts resultatet i ett arbetslivspedagogiskt perspektiv blir det intressant att enligt 
arbetslivspedagogiken anlägga ett fokus på hur medarbetarsamtalet fungerar som en 
enskild lärandeprocess. Enligt respondenterna är det den mellanmänskliga relationen 
som ger upphov till lärande och utveckling i kontexten medarbetarsamtalet. Detta 
innefattar att chefen och medarbetaren förbättrar sin relation och därmed skapas 
förutsättningar för utveckling. I resultatet nämndes att de mesta av de samtal som sker 
mellan chef och medarbetare sker genom andra kanaler och i den dagliga verksamheten. 
Syftet med medarbetarsamtalet ur ett arbetspedagogiskt kan således vara att öka 
lärandet och utvecklingen mellan chefen och de medarbetare som inte kommer till tals 
lika ofta i den dagliga verksamheten, och de har nu ett obligatoriskt tillfälle att bygga på 
den mellanmänskliga relationen. Ett sätt att bygga på den mellanmänskliga relationen 
och öka lärandet och utvecklingen i medarbetarsamtalet kan vara att tillämpa Illeris 
lärandemodell som kommer till användning på följande sätt i ett arbetlivspedagogiskt 
perspektiv med medarbetarsamtalet som utgångspunkt: 

 
Illeris lärandemodell: 

I Illeris modell över lärande hanteras interaktionen mellan individen och dennes 
omgivning. Detta är en viktig del i lärprocessen och återspeglar synen hos de chefer 
som intervjuats i den organisationen vi har undersökt. Interaktionen som medarbetaren 
har med chefen skulle kunna exemplifiera den interaktion som krävs för lärande. 

Det går att ställa sig frågan hur stor funktion ett medarbetarsamtal fyller för att utveckla 
medarbetaren, i de fall där medarbetarsamtalet kan fungera som ett underlättande för 
lärande är för de individer som hamnar i gråzonen och inte blir sedda i den dagliga 
verksamheten.  

Interaktionen skapas i dialogen mellan chef och medarbetare och i det faktum att 
medarbetaren känner sig sedd av chefen där chefens närvarande ledarskap skapar 
förutsättningar för dialog och samtal. Problematiken som uppstår om chefen lägger fram 
en handlingsplan åt medarbetaren är att det inte uppstår någon motivation enligt teorin 
och inte heller några incitament på grund av att medarbetaren inte är delaktig i 
beslutprocessen.  Vidare ligger i detta fall mycket ansvar på chefen att skapa och driva 
motivationen hos de anställda. Det gäller för medarbeten att komma till samtalet med en 
egen bild av vilka dess egna utvecklingsmöjligheter är i organisation och det gäller även 
för chefen att lyfta medvetenheten hos denna medarbetare angående sin kring detta. 
Detta blir ännu viktigare om vi ser till det faktum att medarbetarsamtalet i denna 
organisation kretsar kring den mellanmänskliga aspekten. Om ett värde ska skapas i 
organisationen ställs det stora krav på kommunikationen mellan chef och medarbetaren, 
och om enbart chefen kommer med förslag uppstår envägskommunikation och ingen 
utveckling enligt teorin.  

 



 

 

 

 

Metoddiskussion 
 
I detta avsnitt förs en diskussion om de metodvalen som gjordes och de problematiska 
punkter som möttes under arbetsprocessens gång och hur detta hanterades eller vilket 
förhållningssätt som anlades gentemot detta problem. 
 

Urval av tidigare forskning: Den tidigare forskningens grund bygger på material från 
vetenskapliga artiklar och litteratur, där de vetenskapliga artiklarna har hämtats ur 
databasen “One Search” medan litteratur har sökts fram via Libris. Via sökandet av 
vetenskapliga har artiklar funnits kopplat till fältet medarbetarsamtal, vars nyckelord har 
kunnat bredda våra sökvägar och förståelse kring fältets uppbyggnad. Vissa av dessa 
nyckelord har sedan använts som sökord men inte resulterat till något material för den 
tidigare forskningen, men har haft funktionen att bredda förståelsen för fältet. 
Sökord som använts i sökandet av artiklar har varit:“Decentralization”, Human 
Resources”, “Management”,“Performance apprisal” “Performance review”. 

Engelska termer valdes vid sökningen då de är främst forskning på engelska som 
bedrivs inom ämnesområdet och som finns tillgänglig. Svenska sökord som 
”Decentralisering” ”Medarbetarsamtal” och ”Utvecklingssamtal” användes utan att 
inbringa några vetenskapliga artiklar som användes i denna uppsats. 

Litteratur: Litteraturen valdes ut dels genom tidigare kurslitteratur som bedömdes 
applicerbar på ämnesområdet, och dels handplockades litteratur med direkt koppling till 
medarbetarsamtal. 

Val av organisation: Vidare valdes organisationen för studien då en kontakt med 
organisationen sedan tidigare har varit etablerad under vår utbildningsperiod. Därav 
blev det ett naturligt val att tillfråga denna organisation om de kunde tänka sig att vara 
en del av denna studie. 
Datainsamling genom intervjuer: När intervjuerna hade slutförts inleddes omedelbart 
transkriberingen av intervjumaterialet. Materialet samlades som tidigare nämnt via både 
inspelning och fältanteckningar. 

Transkriberingen är en tidsödande process påpekar Bryman (2011) och menar på att en 
timmes intervju kan ta fem till sex timmar att transkribera Bryman (2011) ger råd att 
sätta igång med analysen löpande med transkriberingen då annars arbetet kan kännas 
överflödigt och tillägger att det underlättar att finna teman i transkriberingen om 
analysen görs kontinuerligt med denna. 
Med denna utgångspunkt skapades insikt att transkriberingen skulle ta tid vilket var ett 
starkt att argument med att inleda transkriberingen omedelbart efter intervjuerna 
genomfördes och löpande analysera materialet. 

Pilotintervju: Innan de faktiska intervjuerna genomfördes utfördes en pilotintervju i 
syfte att identifiera frågor som var svåra att förstå eller överflödiga. En av frågorna 
uppenbarades under intervjun vara av liknande grad till en annan fråga att den kändes 
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överflödig i den intervjusituationen. Frågan behölls i intervjuguiden för att se under de 
verkliga intervjuerna om den fyllde någon funktion. Det slutliga resultatet av detta var 
att frågan inte ställdes i intervjuerna då vi under interprocesserna insåg att den inte 
tillförde något eller ingav ökad informationsmängd från respondenten. 
Svårighet med följdfrågor: Under intervjuernas gång upplevde vi vissa svårigheter att 
ställa konkreta och givande följdfrågor för att nå närmre svaret på syfte och 
frågeställning. Enligt Kvale och Brinkman (2008) krävs det för en intervjuare god 
kännedom ämnet och god insikt i vad som denna vill få fram. Detta var något vi ansåg 
oss ha då vi själva utformat intervjuguide och läst på oss om ämnet, men ansåg att de 
följdfrågor som ställdes i vissa fall skapade en större distans till kärnfrågan som var 
avsedd att undersöka. 

Intervjuareeffekten: Genomförande av semi-strukturerade intervjuer för att få fram 
empiri leder till frågan hur stor effekt intervjuaren har på de svar som respondenten ger. 
Denscombe (2009) säger att respondentens svar kan påverkas av forskaren beroende på 
hur den är som person.  Eftersom en bedömning gjordes att intervjuformatet var de mest 
lämpade tillvägagångssättet för att genomföra studien är den potentiella 
intervjuareffekten något som blir en naturlig konsekvens av det metodvalet. För att 
minimera påverkan av respondentens följde vi de riktlinjer som Denscombe (2009) som 
menar på att skapa en trygg miljö genom att vara punktliga, objektiva och intressera sig 
för respondenten skapar de bästa förutsättningar för att få fram tillförlitliga svar. 
Vår roll som forskare: Forskaren som person och med dess integritet är avgörande för 
kvalitén i de etiska beslut som tas i studiens gång. Kännedom om de etiska riktlinjer och 
forskningsoberoende är av största vikt för att kunna bedriva en hög kvalité i arbetet. 
Forsknings oberoende kan enligt Kvale och Brinkmann (2008) påverkas både från 
finansierar eller de som deltar i studien. I denna studie finns ingen form av finansiering, 
och de respondenter som deltog i studien fanns inga personliga band eller något som på 
förhand skulle kunna påverka oberoendet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Fokus på den mellanmänskliga relationen 

Cheferna nämner få prestationsmått kopplat till medarbetarsamtalet och lägger utifrån 
svaren istället vikt vid den mellanmänskliga relationen, vilket är intressant då kritiken 
som har riktat sig mot medarbetarsamtalet och mot HR är just den att 
medarbetarsamtalet skulle fungera som ett instrument för att kontrollera medarbetaren 
och få dem att rätta in sig i ledet (Granberg 2011). I denna organisation ter det sig 
nästan som tvärtom. Medarbetarsamtalet är till för medarbetaren, men vad som 
egentligen händer under medarbetarsamtalet, vad meningen med samtalet är ur ett rent 
organisatoriskt perspektiv är svårt att återge utifrån respondenternas svar. 

Dalsvall och Lindström (2012) ställer sig frågan om Human Resources har utvecklats 
till att innehålla för lite Human och för mycket Resources. Vi vill i denna situation ställa 
oss frågan om det inte innehåller för mycket Human och för lite Resources. Genom att 
möta kritiken med att ställa frågan varför det finns utifrån respondenternas svar få 



 

 

 

prestationsmått i medarbetarsamtalet? All den litteratur vi själva har stött på inom 
området för medarbetarsamtalet beskriver att det är till för organisationen, 
verksamheten och att det ska vara målstyrt. I detta fall svarar alla chefer förutom en att 
det är till för medarbetaren, hur kan en sådan stor distinktion ha uppstått jämfört med 
litteraturen? (Granberg 2011; Frick Norberg 2012). 

Medarbetarsamtalets struktur med inriktning på policys och riklinjer  
Alla respondenter uppgav att det fanns riktlinjer för medarbetarsamtalet men ingen 
uppgav att de använde dem till fullo. Detta leder oss tillbaka till Dalsvall och Lindström 
(2012) påstående om centraliseringen av HR och hur cheferna lämnats ensamma, detta 
utifrån det faktum att det kunde identifieras individuella skillnader kring 
medarbetarsamtalet exempelvis vid förberedelserna. Ett policydokument som sätts upp 
centralt men som till viss mån inte följs ger uppfattningen av att cheferna i ganska stor 
utsträckning lägger upp sina samtal utefter erfarenhet eller egna metoder. Det kan till 
viss del försvåra säkerställandet av individens utveckling och det kan även anses svårt 
att säkerställa validiteten.  

Samtliga respondenter uppgav att de skulle klara sig utan medarbetarsamtalet och det 
går då att föra en intressant diskussion om hur stor inverkan medarbetarsamtalet har för 
cheferna verksamhet.  

Chefernas individuella skillnader  

I intervjuerna går det att urskilja vissa individuella skillnader hos respondenterna vad 
gäller medarbetarsamtalet. Alla har till viss del en gemensam syn på vem 
medarbetarsamtalet är till för men under intervjuernas gång glider alla respondenter 
över till sina egna versioner eller tankar kring hur medarbetarsamtalet kan användas för 
egen del eller för medarbetarens del. 
Vid frågorna om hur förberedelserna ser ut och vad som görs med informationen som 
kommer från medarbetarsamtalet har alla respondenter olika svar. Det ställer en del 
frågor kring vilka strukturella krav det är som finns kring medarbetarsamtalet. Ingen av 
respondenterna nämner vidare att de följer policys speciellt noga om inte alls utan att 
det sker utefter erfarenhet. 

Det intressanta med att det återfinns individuella skillnader är det faktum att 
organisationens första linjens chefer inte alla genomför medarbetarsamtal på samma sätt 
vilket rent organisatoriskt kan ifrågasättas men ur ett mellanmänskligt perspektiv och 
för anpassning till medarbetaren och gruppen kan det snarare ses som något positivt. 
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Slutsatser 
 

 
Studiens syfte och frågeställning innefattar som tidigare nämnt att öka förståelsen för 
hur chefer resonerar kring syftet med medarbetarsamtalet och hur 
utvecklingsmöjligheterna för medarbetaren i medarbetarsamtalet ser ut samt hur 
samtalet kan blir än mer utvecklingsinriktat. Syftet har så vidare även varit att försöka 
se mönster i hur chefer resonerar kring medarbetarsamtalet. 

Det går tydligt att urskilja mönster kring hur cheferna resonerar om att det är den 
mellanmänskliga relationen som är den viktigaste nämnaren medarbetarsamtalet. 
Chefernas syn på syftet med medarbetarsamtalet är att det ska vara ett öppet samtal 
mellan chef och medarbetare och som delvis ska skapa en trygghet hos medarbetaren 
genom att det är ett obligatoriskt tillfälle, som ger medarbetaren chansen att få komma 
till tals. Det blir även då en garanti för de individer som normalt inte kommer till tals i 
den dagliga verksamheten att dess få då chansen att träda fram och samtala med chefen. 
Förutsättningen för att detta ska ske i samtalet är att båda parternas ska vara villiga att 
genomföra samtalet för att resultat i form av lärande och utveckling ska nås genom den 
mellanmänskliga relationen.  

Vad det gäller medarbetarsamtalets utvecklingsmöjligheter dras följande slutsatser: 
Eftersom medarbetarsamtalet bara genomförs en gång per år verkar det vara svårt att 
använda sig av det samtalet för att ge feedback. Därför får cheferna använda sig av 
andra kanaler utöver den gemensamt utformade handlingsplanen för att följa upp och 
arbeta med medarbetarens utveckling. 
I denna organisation fungerar istället samtalet som en plattform för att bygga på 
relationen mellan chef och medarbetare, men det framgår inte heller tydligt att det är det 
som är organisationens syfte med samtalet och istället kan vi urskilja att cheferna har ett 
varierande synsätt på medarbetarsamtalet. 

Slutsatsen dras därmed att medarbetarsamtalet i chefsperspektiv får sin legitimitet 
beroende på vad som samtalet uttalat innefattar. Läggs all vikt vid utformningen av en 
handlingsplan, eller den mellanmänskliga relationen kommer samtalet få sin tyngd där 
utefter. Det går då att resonera kring om det ligger ett intresse ur chefernas perspektiv 
att lägga in fler aspekter i medarbetarsamtalet som exempelvis 
kompetensutvecklingsfrågor eller prestationsmål för att därmed öka samtalets 
legitimitet än mer.  
Detta leder oss till sist in på förslag till vidare forskning där en diskussions förs kring 
vilka alternativa perspektiv medarbetarsamtalet kan belysas ur för att än mer öka 
förståelsen kring medarbetarsamtalet. 



 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det hade varit av intresse att studera medarbetarsamtalet ur ett 
medarbetarperspektiv för att skapa en ökad förståelse av deras syn på 
medarbetarsamtalet. En ytterligare anledning till varför det hade varit intressant är för 
att det hade skapat en tydligare bild av hur medarbetarsamtalet används i 
organisationen. Det hade även varit intressant att gå vidare med frågan om huruvida 
medarbetarsamtalet behövs i denna organisation eller i organisationer överlag och hur 
en alternativ modell, exempelvis en feedbackprocess hade gått att implementera. En 
ytterligare intressant aspekt hade varit att intervjua personalchefen på företaget och 
utifrån det skapa en bild av vad organisationen har för förväntningarna på första linjens 
chef, och hur distinktionerna ser ut mellan stabsfunktionen och chefen. Detta för att gå 
vidare med påståendet att chefer har lämnats ensamma. Vidgas perspektivet från denna 
organisation hade det varit givande att se hur HR-avdelningar upplever en eventuell 
decentralisering av deras roll mot chefer och hur detta påverkar medarbetarsamtalet, 
både i sin helhet och i avsikt för utveckling för medarbetare. 
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Bilaga I 

I 

 

Informationsbrev till respondenter 
 
 

Hej! 
 

Vi heter Jacob Ahlner och Johan Kroon och ska genomföra en studie kring 
ämnesområdet medarbetarsamtal. Studien är den C-uppsats som avses att skrivas under 
den tredje delkursen inom arbetslivspedagogik III (61-90 högskolepoäng) vid 
Linnéuniversitetet i Växjö. Syftet med studien är att undersöka chefers respektive syn 
på medarbetarsamtalet och samtalets utvecklingsmöjligheter för medarbetaren. 
 

För att uppnå studiens syfte skulle vi uppskatta stort om vi kunde boka in en intervju 
med dig som förväntas ta cirka 45 minuter att genomföra. Medverkan är helt frivillig 
och du kan som deltagare i denna studie välja att avbryta medverkan när som helst 
under intervjuns gång. Du kan även som deltagare välja att avstå att svara på vissa 
frågor under genomförandet av intervjun. Dina personliga uppgifter kommer att 
avidentifieras i studien och din integritet skyddas genom att obehöriga inte kommer att 
få ta del av uppgifterna. 
 

Rapporten förväntas att vara klar i början av januari år 2016. 
 

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på någon av dessa nummer 
eller mailadresser. 

 
Med vänliga hälsningar: 

Jacob Ahlner 
Telefon: 070-493 02 27 

Mail: ahlner34@hotmail.com 
Johan Kroon 

Telefon: 073-092 45 50 
Mail: johan_kroon@live.se  

 
 

  





Bilaga II 

I 

 

Intervjuguide/Enkät 
 
 

Inledande frågor: 
 

Berätta om din chefsroll och vad den innebär? 
 

Medarbetarsamtalet 
 

Hur ofta genomför ni medarbetarsamtal? 
 

Hur upplever du förberedelserna inför medarbetarsamtalet? 
 

Vilket stöd får du för att genomföra medarbetarsamtalet? 
 

Vem anser du att medarbetarsamtalet är till för? 
 

Vad anser du är det viktigaste med medarbetarsamtalet? 
 

Vilka svårigheter ser du kopplat till medarbetarsamtalet? 
 

Anser du att medarbetarsamtalet har några begränsningar? 
 

Vilka frågor anser du är svårast att hantera i medarbetarsamtalet? 
 

Utvecklingsaspekten 
 

Hur använder ni er utav den information ni får ut från medarbetaren i 
medarbetarsamtalet? 

 
Vad är det viktigaste du tycker att man kan identifiera med informationen från ett  

medarbetarsamtal? 



 

 

 

Vilka eventuella effekter ser du att medarbetarsamtalet har på medarbetaren? 
 

Hur upplever du att medarbetarsamtalet utvecklar medarbetaren? 
 

Hur ser du på medarbetarsamtalet för att utveckla medarbetaren? 
 

Hur skulle medarbetarsamtalet kunna vara ännu mer utvecklande för medarbetaren? 
 

Vilken roll spelar feedback i medarbetarsamtalet?   
 

Chefens roll 
 

Vad upplever du att du får ut av medarbetarsamtalet? 
 

Vilka frågor anser du som chef är svårast att hantera i medarbetarsamtalet? 
 

Avslutning: 
 

Är det något du vill tillägga? 
 

Övriga frågor? 
 

 


