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The purpose of this study is to describe how the employee appraisal is perceived by managers, 

employees and representatives from human resources departments. The empirical material con-

sists of 15 interviews: respondents were two representatives of the human resources departments, 

four unit managers and nine employees who work at a state institution or municipal management. 

In the study, I adopt a sociocultural perspective, with the communicative relational perspective. 

The latter is a special education perspective in which the interpenetration of participation, com-

munication and learning emphasized. 

The result shows that the majority of employees would like to see that the talks will be held more 

frequently than once a year. One of the managers has in cooperation with his co-workers devel-

oped a model based on that each year, in addition to salary talks, have an individual conversation, 

a conversation with each group and individual follow-up talks. Having a clear objective or goal of 

the discussions is also something that is requested and it is interesting that managers and employ-

ees do not know what the management and staff units' purpose of the discussions is. 

The value of the talks could be that it is time to reflect and quietly get the chance to talk ready for 

what is set mode. Something that many had opinions about where the material used and they ex-

pressed different views on how it could change. 

Keywords: Participation, learning, performance appraisal interview, performance review, education and 

communication 



 

 

Förord 

Det har varit mycket stimulerande för mig att få göra det här arbetet. Det har gett mig kunskap om att 

ämnet medarbetarsamtal innehåller många olika fasetter. Jag är mycket glad åt att det varit möjligt att bli 

färdig med uppsatsen i tid trots att tiden verkade krympa mer och mer för varje vecka. Egentligen borde 

jag inte, med tanke på de förändrade förhållanden det senaste året inneburit, ha hunnit med detta men det 

finns ett antal individer som har gjort det möjligt. 

Förutom min familj som villigt ställt upp och servat mig och låtit mig arbeta i fred så vill jag framföra ett 

stort tack till dem som ställt upp för att bli intervjuade och gett mig tillstånd att genomföra min undersök-

ning inom deras arbetsplatser. Det är ett ovärderligt bidrag ni har gett till mitt arbete. Jag vill rikta ett stort 

tack till mina lärare under det här året som har förmedlat sina kunskaper på ett mycket innerligt sätt. Det 

är många underbara pärlor som ni delat med er av och jag känner att ni från hjärtat har velat bidra till en 

fördjupad kunskap om forskningens förtjänster. Tyvärr har jag inte haft tid att utnyttja min handledares 

hjälp tillräckligt mycket men det beror helt och hållet på mig själv och jag vill från mitt inre tacka för den 

värdefulla hjälp och i synnerhet den uppmuntran du gett mig. Den har bidragit till att jag lyckats bli klar 

med detta arbete inom den fastställda tiden. 
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1 Inledning 

Medarbetarsamtal! Vad ger det ordet för tankar? Kanske samma tankar som inkomstdeklarationen kan ge, 

nödvändigt men obehagligt en gång om året. I den mängd med uppsatser som skrivits om medarbetarsam-

tal och som återfinns i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är den uppfattningen en av många olika 

åsikter om samtalen som presenterats. Varför gör jag då ytterligare en studie om medarbetarsamtal? Många 

författare av uppsatser i DiVA som handlar om medarbetarsamtal har begränsat sig till att undersöka sam-

talet mellan chef och medarbetare.  

Från medarbetarperspektiv är medarbetarsamtal oftast en enstaka händelse som inträffar med regelbun-

denhet. Men från ett organisatoriskt perspektiv ingår dessa samtal i ett komplext system. Därför kallas det 

för ett medarbetarsamtalssystem (Mikkelsen, 1998) som innefattar lönesamtal och utvecklingssamtal som 

också kan ha benämningen mål-, planerings-, personalutvecklings-, verksamhets-, vägledningssamtal eller 

liknande men även arbetet som görs till stöd för samtalen. Samtalen i det här systemet kan vara lika myck-

et en politisk process som det är vetenskap (Thomas, 1997). Organisatorisk politik inbegriper individer 

eller grupper som agerar i egenintresse och ofta mot organisationens mål och syften (Ferris, Adams, Ko-

lodinsky, Hochwarter & Ammeter, 2002). När chefer gör bedömningar av medarbetarna under och efter 

samtalen spelar det politiska spelet en betydande roll då de vet att de måste bevara sina relationer till med-

arbetarna, undvika konflikter och bibehålla harmonin i arbetsgruppen (Longenecker, Sims & Cioia, 1987). 

Detta gör att jag vill gå ett steg längre än jag tidigare gjort (Eklöv & Zaheri, 2010) och undersöka hela pro-

cessen för att skapa kunskap om hur samtalen uppfattas av chefer, medarbetare och representanter för 

personalenheter. Samtalet är kärnan som troligtvis påverkas av känslorna för, intresset av och skicklighet-

en i att leda och delta i samtalen såväl som ledningens/personalavdelningens påtryckning, utveckling av 

metoder, återkoppling och syfte med samtalssystemet.  

Jag blev ännu mer sporrad att undersöka medarbetarsamtalen när jag i en kurs på högskolan var med om 

en diskussion enligt Open Space-metoden om företagskultur. När jag frågade de övriga om medarbetar-

samtalen kan användas för att påverka företagskulturen var alla positiva och påpekade att medarbetarsam-

talen kunde utvecklas oerhört mycket och att det fanns en stor potential i dem.  

I större företag och organisationer utarbetar personalavdelningen ibland guider, frågeformulär, webbsidor 

och/eller annat som en hjälp till eller en metod för medarbetarsamtalen. Chefer kan få information om 

hur dessa hjälpmedel är tänkta att användas och det ställs ofta krav på dem att hålla samtal med samtliga 

medarbetare. Det skrivs även många böcker och trycksaker som ger råd och förslag till chefer hur de ska 

genomföra samtalen och något fåtal vänder sig till medarbetarna i första hand. Vilka tankar ligger bakom 

personalenheternas framställning av material och får de och vill de ha synpunkter på materialet? Hur upp-

levs materialet av dem som använder det?  
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Det traditionella ledarskapet inbegrep ordergivning och detaljstyrning. Det moderna ledarskapet betonar 

delegering, att påverka och vägleda, vara visionär och coach (Simonsson, 2002). På de flesta arbetsplatser 

läggs mer ansvar på medarbetarna, teamarbete och att själva utforma hur arbetet ska utföras. Därför är det 

viktigt för chefer att föra dialog med medarbetarna och med hjälp av kommunikation vara en god ledare. 

Detta leder i sin tur till att medarbetarna måste ha aktiv del i kommunikationen.  

Synen på kommunikationen i samtalen har stor betydelse för att skapa god förståelse för varandra och 

föra ut det budskap de vill förmedla utan att det uppstår missförstånd. Men något som är lika betydelse-

fullt är hur företagsledning eller personalavdelning, som upprätthåller samtalssystemen, kommunicerar till 

alla medarbetare och chefer vad deras mål med dessa samtal är.  

Disposition 

Den här uppsatsen har tre delar. Den första delen innehåller en genomgång av de viktigaste artiklarna och 

avhandlingarna som behandlar ledarskap, medarbetarsamtal och kommunikation på arbetsplatser, främst 

då vid medarbetarsamtal. Därutöver innehåller den första delen ett kapitel som tar upp den metod jag an-

vänder för att undersöka det här ämnet och syftet samt forskningsfrågorna jag har med denna uppsats. 

Nästa del innehåller de resultat jag fått av de intervjuer jag genomfört. Den sista delen kommer att omfatta 

en diskussion om hur jag uppfattar innebörden av de resultat som kommit fram kopplat till de resultat 

forskning gett. 
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2 Bakgrund 

I min uppsats använder jag omväxlande orden organisation och företag utan någon inbördes systematik. 

Det är helt slumpmässigt eller beroende av de referenser jag använder. Orsaken är att medarbetarsamtal 

inte enbart används inom företagen utan minst lika mycket i offentlig verksamhet och andra typer av verk-

samheter vilket inte hade tydliggjorts om jag bara använt begreppet företag. Jag har hämtat mycket bak-

grundsinformation från internationell litteratur och forskning trots att den svenska modellen av medarbe-

tarsamtal anses skilja sig något från övriga länder. Orsaken till det är att förhållandena mellan Sverige och 

övriga världen har jämnats ut så att skillnaderna är minimala. Det har pågått mycket mer forskning i andra 

länder vilket gör att det finns ett stort utbud av forskningsmaterial som gör det intressant att använda den 

internationella litteraturen. I Sverige påstås det att medarbetarsamtalet inte betonar värdering av presta-

tioner på samma sätt som i andra länder. Betoningen ligger mer på att utveckla och kompetenshöja med-

arbetare även om det finns en påverkan på kommande lönehöjning. Värdering av prestationer blir istället 

en del av lönesamtalet. De engelska uttrycken för medarbetarsamtal, ”performance appraisal” och ”per-

formance review”, säger en hel del vad det handlar om. Det är en värdering av prestationerna medarbeta-

ren utför mellan samtalen (Engquist, 1990). När det gäller svensk forskning hänvisar jag till Eklöv och 

Zaheri (2010) för att få en översikt av vad den innehåller. 

Det är värt att lägga märke till att det inte är ovanligt att det hålls upp till fyra medarbetarsamtal per år i 

USA och att de protokollförs noga. Om det uppstår så allvarliga konflikter mellan en medarbetare och en 

chef eller ett företag att de möts i domstol fäster domaren stor vikt vid innehållet i protokollen från med-

arbetarsamtalen för att avgöra skuldfrågan, främst om det gäller orättvis behandling eller diskriminering 

(Martin, Bartol & Kahoe, 2000). De bedömningar som görs under medarbetarsamtalen noteras och läggs i 

medarbetarens personalakt. Där kan det vara tillgängligt för ett antal anställda (Longenecker, Sims & Gi-

oia, 1987). Detta skiljer sig från de svenska förhållandena där det vanligtvis inte görs andra noteringar än 

upprättandet av en kompetensutvecklingsplan (Jönsson, 2004). I synnerhet är det fallet i verksamheter 

som lyder under offentlighetsprincipen då sådana anteckningar kan bli allmän handling. Bedömningen av 

medarbetarnas arbetsinsatser anses tillhöra lönesamtalet. 

Medarbetarsamtalet 

Olika studier av medarbetarsamtalen framhåller varierande åsikter om den nytta de kan medföra för före-

tag och organisationer. Glen (1990) berättar att grundaren av Total Quality Management (TQM), W Ed-

wards Deming, ansåg att medarbetarsamtalen var ”Amerikas största administrativa problem eftersom de 

gjorde de anställda förbittrade, nedslagna och olämpliga för produktivt arbete i flera veckor efteråt” (s. 2). 

Beroende på vem som tillfrågas har ordet medarbetarsamtal många olika betydelser. Ofta har det en nega-

tiv klang och betraktas av anställda med bävan och av chefer som ett intrång i deras fulltecknade schema. 

Tanken med medarbetarsamtal är bland annat att det ska vara ett samtal om de observationer av medarbe-
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tarens prestation som chefen gjort under året för att stärka, identifiera brister och förbättra framtida pre-

stationer hos medarbetaren. Det bör vara en fortgående process och inte en årlig traumatisk konfronta-

tion. I en studie där chefers och medarbetares reaktioner på bedömningen av prestationerna undersöktes 

var det typiskt nog oenighet mellan chefernas och medarbetarnas uppfattningar även om det var samma 

tillfälle som beskrevs (Glen, 1990). 

I USA är medarbetarsamtalet en viktig del i arbetslivet eftersom det där görs bedömningar av medarbetar-

na som kan ge dem högre lön, men det kan även leda till att de får bestraffningar i olika former som löne-

avdrag och avstängning eller avsked (Martin, Bartol & Kahoe., 2000).  

Innehållet i samtalen innehåller oftast inte något nytänkande utan följer för det mesta en traditionell mall. 

Påfallande ofta anser chefer i vårt land att samtalen inte ska innehålla några bedömningar utan det är något 

som är förbehållet lönesamtalet. Kirkpatrick (2006) skriver att om medarbetarsamtalet ska bidra till att 

hitta kompetenshöjande åtgärder eller vara utvecklande för medarbetaren borde det innebära en bedöm-

ning av medarbetarens insats sedan förra samtalet i förhållande till det önskade utfallet av arbetspresta-

tionen. Det innehåll som Kirkpatrick (2006, s. 17) föreslår är sex olika punkter: 

 Communication of the supervisor’s appraisal to the employee  

 Communication of the employee’s appraisal to the supervisor  

 Agreement on a fair appraisal  

 Agreement on the strengths of the employee  

 Agreement on the job segments needing improvement  

 Agreement on a performance improvement plan that spells out the specific things to be done to 

improve performance  

Dessa punkter utvecklar han genom att beskriva förberedelsen och genomförandet av samtalet men också 

de fällor som kan finnas samt hur man skapar en verkningsfull förbättringsplan. 

Risker med medarbetarsamtalssystemet 

Det finns de som menar att tanken att medarbetarsamtal leder till en objektiv bedömning, ger återkoppling 

på prestationer, förbättrar medarbetarnas prestationer och går snabbt att genomföra, bara är en myt. Istäl-

let menar de att sanningen är att de tvingar cheferna att ge återkoppling en gång om året men att det inte 

är tillräckligt för de flesta medarbetarna och att det inte kompenserar svag ledarkompetens (Brown, 1989). 

”The best performance appraisal system will not make up for managers with poor peoplemanagement 

skills” är det raka budskapet (Brown, 1989, s. 26). När värderingarna i företagen återspeglas i samtalen är 

det möjligt att bättre genomföra förändringar och nå förbättrade resultat. Vid samtalet görs det en över-

enskommelse hur medarbetaren ska visa värderingarna i arbetet och när nästa samtal hålls görs det en ut-

värdering hur mycket närmare målet han/hon har kommit. En metod för att utveckla medarbetarsamtalen 

kan vara att lägga en mindre del av samtalet på att utvärdera hur det senaste året varit och fokusera på 
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medarbetarens utvecklingsmässiga styrkor och svagheter och göra en utvecklingsplan som avhjälper bris-

tande kompetens (Brown, 1989). Den tanken ifrågasätts av dem som menar att det kommer att kräva allt 

för mycket energi och att det är bättre att satsa på att utveckla medarbetarnas styrkor. 

Thomas (1997) uttrycker sig kritiskt om samtalen:  

In most organizations, performance appraisal appears to be, at best, a necessary evil required of managers 
to justify decisions about rewards and promotions. Perhaps a more important use of performance appraisal, 
however, is to identify discrepancies between actual and expected performance, thus providing feedback for 
employees and a means for the organization to identify training needs. (s. 30) 

Sedan fortsätter han med att det är ovanligt med chefer som tycker om att ha medarbetarsamtal och att 

medarbetarsamtalen anses vara en av de mest eftersatta aktiviteterna cheferna ägnar sig åt. De som vill 

utveckla sina samtal får inte heller så mycket hjälp av forskarna eftersom de generellt inte diskuterat che-

fernas behov och har bara marginellt förbättrat samtalen genom forskningen (Thomas, 1997). 

En fara med medarbetarsamtalet är om det påverkas av organisationspolitiska ställningstaganden vilket 

kan leda till omfattande konsekvenser för vissa medarbetare oavsett faktiska prestationer. En definition av 

medarbetarsamtalet är att det är ”en systematisk utvärdering ansikte mot ansikte där man enas om mål och 

ett förstärkande belöningssystem där prestationsmål baseras på i förväg överenskomna indikatorer på ar-

betsrelaterade möjligheter” (McDowall & Mabey, 2008, s. 636). Feedback har en avgörande roll i utveck-

lingsarbetet. En forskare upptäckte att det bara var anställda som hade en effektiv och kommunikativ chef 

som drar nytta av samtalen. Chefens uppträdande och de ömsesidiga relationerna är avgörande för samta-

lens framgång och det har forskningen försummat. Därför behövs fältforskning som hjälper oss att förstå 

komplexiteten i medarbetarsamtalen. Med tanke på de behoven är det förvånande att så många organisa-

tioner ägnar avsevärd tid och kostnad till en så begränsad process (McDowall & Mabey, 2008). Enligt en 

studie i USA var det personalavdelningarna i de största organisationerna som utformade medarbetarsam-

talen och de valde att göra det med mycket litet deltagande av personalen (Thomas, 1997). 

I större organisationer finns det oftast rutiner och riktlinjer för det som ska genomföras av chefer och 

medarbetare. Medarbetarsamtal är en av de saker som det utarbetas direktiv och riktlinjer omkring. I den 

mängd av dokument som ska följas kan en del av dessa komma bort eller missas av dem som berörs av 

dem. Olika enheter inom organisationen kan ha sina egna beskrivningar som de arbetar efter innan det 

görs övergripande riktlinjer för hela organisationen. Detta kan resultera i att någon enhet arbetar efter två 

divergerande riktlinjer för medarbetarsamtal vilket kan skapa förvirring. Detta beskrivs av Lindström 

(2006) där en stadsdelsförvaltning har en modell för medarbetarsamtalen i handboken för det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och en modell i deras personalhandbok medan det finns en modell för hela staden i ett 

policydokument. Vissa avdelningar har beslutat att använda stadens formulär för medarbetarsamtal.  
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Upplevd nytta 

I forskningen om medarbetarsamtal och medarbetarbedömningar har den upplevda nyttan av samtalen 

och värderingen av medarbetarna undersökts. Den nytta många upplever är: ”The appraisal helped me 

learn how I can do my job better”, ”I learned a lot from the appraisal”, ”The appraisal helped me under-

stand my mistakes” and ”I have a clearer idea of what the boss expects from me because of the appraisal” 

(Cawley, Keeping & Levy, 1998, s. 616). Den upplevda nyttan har här med lärande och förståelse att göra.  

Medarbetarsamtal anses vara en så viktig del av HRM-programmen (Human Resource Management) att 

underlaget för dem uppdateras regelbundet. Att leda samtalen anses många gånger vara en utmaning. 

Tjosvold och Halco använde i sin studie en teori, goal interdependence theory, som ett ramverk för att 

förstå den sociala kontexten och samspelet i medarbetarsamtalen. Det gör det även möjligt att motivera 

chefer. För att nå dit bör man använda samverkande mål istället för konkurrerande eller oberoende mål. 

Samverkande mål karakteriseras av att öppet och konstruktivt diskutera olika uppfattningar. Att utforska 

varandras perspektiv och försöka förstå varandra för att hitta lösningar är en målsättning. Detta leder till 

uppriktiga och framgångsrika medarbetarsamtal (Tjosvold & Halco, 1992). 

Ledarskap 

För att skapa goda förutsättningar för medarbetarsamtal har ledarskapet den största påverkan eftersom det 

är chefen som har ansvaret att samtalen genomförs. Vilken sorts ledarskap kan ge de bästa förutsättning-

arna för ett gott medarbetarsamtalssystem? Kan det vara det autentiska ledarskapet (Prudencia, 2011), ett 

byråkratiskt ledarskap eller något annat slag av ledarskap? Det ställningstagandet görs inte här men några 

viktiga egenskaper kommer att behandlas i det följande. 

Coach 

Fördelen med ett coachande ledarskap är att chefen inte behöver vara experten på att utföra det specifika 

arbetet. Istället ska en coachande chef hjälpa medarbetarna att själva höja sin förmåga och utveckla nya 

kunskaper. Den coachade söker själv kunskaper med stimulans från coachen. Det här är en uppgift som 

måste utföras på ett stödjande sätt (Whitmore, 2003). 

När Narcisse och Harcourt (2008) intervjuade 16 medarbetare och 4 chefer framkom det att de flesta 

medarbetarna saknade det coachande ledarskapet då de inte fick återkoppling på hur deras arbete bedöm-

des mellan medarbetarsamtalen. De kände behovet av kontinuerlig information om hur cheferna betrak-

tade deras arbetsinsats och vad de behövde göra för att bli mer uppskattade istället för att de vid medarbe-

tarsamtalet skulle få veta vad de misslyckats med sedan förra samtalet. Som det var nu fick de vid medar-

betarsamtalet veta hur de var bedömda och den bedömningen var som huggen i sten och gick inte att för-

ändra. Några tyckte också att det var fel att de hade medarbetarsamtal med chefer som de aldrig arbetade 

tillsammans med och de undrade hur deras prestation kunde bedömas av någon som nästan aldrig var 

närvarande. De klagade även på att de inte kunde påverka hur bedömningarna skulle göras. Cheferna an-

såg däremot att de hade vidöppna kommunikationskanaler. 
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Detta illustrerar den svårighet det kan innebära för en chef att coacha sina medarbetare. Det är inget som 

görs av sig själv och det kräver en förmåga att sätta sig in i medarbetarnas situation och vara nära dem:  

För att lyckas med coachingen, måste vi anta en betydligt mer optimistisk inställning än vanligt till 
människors, alla människors, slumrande förmåga. Att låtsas att vi är optimistiska räcker inte, eftersom vi 
förmedlar vår verkliga uppfattning till omvärlden på många subtila sätt som vi inte ens är medvetna om 
själva. (Whitmore, 2003, s. 21) 

För att coachingen ska vara givande ska utvärderingarna vara beskrivande och se på framtida möjligheter 

tillsammans med prestationer i det förgångna. Genom att motivera det som utförts skapas medvetenhet 

vilket hjälper till att skapa en bild av ens arbete. Detta gör prestationen till en ägodel för den coachade, 

dennes ansvar. När coachen kan hjälpa den coachade att optimera medvetenheten och ansvaret sker inlär-

ning (Whitmore, 2003). 

Facilitator och enabler 

Det kräver ansträngning, insikt och engagemang av en chef för att med gott omdöme mäta medarbetarnas 

prestationer, men belöningen till chefer, medarbetare och hela organisationen är många. Även om det inte 

är dåliga förhållanden på arbetsplatsen så kan alla organisationer ägna större uppmärksamhet åt sin åter-

koppling från cheferna. Likaväl som plantor och djur behöver daglig omvårdnad behöver de anställda dag-

lig uppmärksamhet med yttersta omsorg (Clampitt, 2005). Ledare för team ska vara öppna i sin kommuni-

kation och återkoppling till gruppen och de kan använda frågor som medarbetarna får reflektera över för 

att hjälpa dem så att de själva kommer på en lösning på det som är problem. Det gäller för både relations- 

som arbetsproblem. Detta är ett medel till att ledaren blir en facilitator, underlättare (Ellström & Kock, 

2009). 

När en chef eller ledare fungerar som en enabler, möjliggörare eller förvaltare, är det möjligt att i första 

hand få medarbetarna att använda sin kapacitet och förmåga fullt ut i sina nuvarande uppgifter. En 

coachande chef tar sedan nästa steg genom att vara en möjliggörare för medarbetarna att utveckla sig så 

att de sträcker sig bortom sin nuvarande kapacitet och utvecklar sin fulla potential. Detta är möjligt genom 

delegering och medinflytande. När de får medinflytande och blir delegerade uppgifter blir de mer lämpade 

för att få ytterligare medinflytande och kan då bli delegerade fler uppgifter i en positiv självförstärkande 

spiral. I och med detta skapas det en miljö där det är möjligt att förändra attityder och beteenden i organi-

sationen eftersom det skapats en bredare förståelse för verksamheten (Nicholls, 1995).  

Chefernas ansvar och förberedelse 

Uttrycket ”The One-Minute Manager” har sitt ursprung i den japanska metoden att ge daglig återkoppling 

till medarbetarna och innebär att den viktigaste delen av arbetet för en chef bör vara att dagligen ge med-

arbetarna en minut beröm eller en minut förmaning (Glen, 1990). Eftersom det i medarbetarsamtalen dis-

kuteras hur det har gått sedan det förra samtalet så ingår det en bedömning av hur arbetet har utförts. För 

att underlätta för en medarbetare att göra ett bra arbete åligger det chefen att få medarbetaren att förstå 
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vad som förväntas och hur bra arbetet förväntas bli utfört. Det är en förutsättning för att medarbetaren ska 

prestera det chefen förväntar sig (Kirkpatrick, 2006). 

Enligt Kirkpatrick (2006, s. 56 ff) finns det tio punkter som en chef behöver tänka på under förberedelsen 

av samtalen. De är: 

 Decide on the best time when both parties are able to spend time together without interruption  

 Decide on the best place. It should be a private and comfortable place where both parties can re-

lax.  

 Prepare the facilities. Arrange the furniture so that the employee will feel at ease.  

 Gather information and materials. Have the forms and information on hand. 

 Plan the opening. Decide whether to talk about a current event or to begin by stating the purpose 

of the interview.  

 Plan the approach.  

 Give the employee appropriate advance notice.  

 Plan the conclusion.  

 Guarantee that there are no interruptions.  

 Avoid inappropriate preparation.  

Medarbetarens förberedelse 

Enligt Kirkpatrick (2006, s. 59) är det inte så mycket en medarbetare behöver förbereda inför samtalet. De 

tre punkter en medarbetare behöver förbereda skulle enligt honom vara: 

 Gather information related to past performance.  

 Complete a self-appraisal if requested by the manager.  

 Arrange for work coverage while she is absent from the department.  

Politik och politisk makt i arbetslivet 

När det gäller svenska förhållanden är det främst i lönesamtalen som det görs bedömningar. Men hur 

många kan ärligt säga att de utvecklingssamtal som hålls en tid innan lönesamtalet inte är en av de faktorer 

som kan påverka de bedömningar som görs när det gäller lönesättningen? Bedömningarna är kanske inte 

alltid så objektiva som man kan tänka sig. Det beror på att ledningens effektivitet och godtycke blir vikti-

gare än riktigheten. Detta kan bli tydligt när det görs bedömningar av medarbetare.  

I en studie om det politiska inslaget runt medarbetarsamtalen kom forskarna fram till följande resultat 

ifråga om noggrannhet eller riktighet i de bedömningar av sina medarbetare som chefer gjorde: 

Perhaps the most interesting finding from our study (because it debunks a popular mythology) is that accu-
racy is not the primary concern of the practicing executive in appraising subordinates. The main concern is 
how best to use the appraisal process to motivate and reward subordinates. Hence, managerial discretion 
and effectiveness, not accuracy, are the real watchwords. Managers made it clear that they would not allow 
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excessively accurate ratings to cause problems for themselves, and that they attempted to use the appraisal 
process to their own advantage. (Longenecker, Sims & Gioia., 1987, s. 191) 

Lönesamtal 

En del i medarbetarsamtalssystemet är lönesamtalet. Liksom i andra länder finns en tydligare koppling 

mellan medarbetarsamtal och lönesamtal. Skillnaden i Sverige är att det anses att samtalen ska ske vid 

skilda tillfällen. Det går att utläsa av det som står att läsa på Akademikerförbundet SSR (2011) under ru-

briken Samtalet: 

Under lönesamtalet återknyter du till ditt utvecklingssamtal och hur du själv bedömer att din arbetsinsats 
varit sedan dess. 

Av formuleringen framgår det att en tid måste gå mellan utvecklingssamtal och lönesamtal. Att bedöma 

och belöna en medarbetare är två oberoende variabler och när de behandlas vid samma tillfälle är det 

nödvändigt att det finns förståelse för grunden för besluten om prestation och lönesättning (Glen, 1990). 

Jämbördighet mellan chef och medarbetare 

Medarbetarsamtal är till stor hjälp för att bygga upp positiva relationer och det blir en vinna-vinna situa-

tion för både organisationen och medarbetaren när det är tydligt att deras ansträngningar är riktade mot 

samma mål och prestationerna blir ärligt bedömda (Martin, Bartol & Kahoe, 2000). Kulturen i organisa-

tionerna påverkar effektiviteten i samtalen. Det är en läroprocess i samtalen där medarbetarna lär sig om 

organisationens behov och chefen lär sig om medarbetarens behov. För att bli framgångsrika samtal be-

höver de tjäna medarbetarnas såväl som chefens och organisationens intressen. På det sättet blir chef och 

medarbetare likvärdiga i att nå syftet med samtalen. Trots att samtalen kräver stor ansträngning är det väl 

värt mödan då det kan ge förbättrade resultat (Glen, 1990). 

Medarbetarsamtalen kan vara en hjälp att få mer rättvisa förhållanden på arbetsplatsen om det görs an-

strängningar för att nå ett mer jämbördigt tillstånd under samtalen. I rådgivande litteratur angående med-

arbetarsamtal framhålls det hur viktigt det är att deltagarna i samtalen är jämbördiga vilket inte direkt är en 

motsvarighet till likvärdigheten men som innehåller en antydan till ett likavärde i samtalssituationen (Lind-

gren, 2001; Valpola, 2006). 

Utbildning 

Några forskare har intresserat sig för det utbildningsbehov som utkristalliseras av medarbetarsamtalen. De 

har framhållit olika metoder för att fastställa vilka behov som finns. En sådan metod är ISM (Interpretive 

structural modeling) som går ut på att ett antal faktorer hos varje medarbetare analyseras enligt ett flödes-

schema för att avgöra hur påverkande och beroende de är av varandra. När analysen är färdig ges ett resul-

tat som visar vilka faktorer det finns behov av att utveckla (Manoharan, Muralidharan & Deshmukh, 

2010).  

Utan att göra en analys av vilka behov organisationen och medarbetaren har av utbildning är det lätt att 

göra misstag. Att ge medarbetare kompetensutveckling som grundar sig på trender, moden och fantasifullt 
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utformade utbildningar är ingen väg till framgång. Den måste byggas på hur de behovsbedömande medar-

betarsamtalen upplevs, leds och belönas (Thomas, 1997).  

Grupputvecklingssamtal 

En variant av medarbetarsamtal som fokuserar på arbetet i de team och arbetsgrupper som arbetar till-

sammans är grupputvecklingssamtalet. Det skiljer sig något från det individuella medarbetarsamtalet men 

har i grunden samma utgångspunkt:  

Liksom utvecklingssamtalet utgör en möjlighet till avstämning av den fortlöpande relationen mellan chef 
och medarbetare finns det behov av ett forum för att diskutera och besluta hur en arbetsgrupp kan 
utvecklas. Ett grupputvecklingsmöte innebär en möjlighet att koncentrerat diskutera och ta fram beslut eller 
riktlinjer för att utveckla arbetsgruppen. Ett grupputvecklingssamtal bör bygga på de lokala resultaten från 
organisationens medarbetarundersökning och kopplas till praktiskt förbättringsarbete där chefen tar ansvar 
för att följa upp att ord blir till handling. (Tengblad, 2007, s. 166) 

Genomförandet av grupputvecklingssamtalet skiljer sig något från det individuella samtalet eftersom det 

inte blir lika privat och är mer fokuserat på gruppens gemensamma arbete. Det ställer därför lite an-

norlunda krav på den som leder samtalet vilket gör att inte vem som helst är lämpad för det: 

Att genomföra ett grupputvecklingssamtal med eventuell personlig vägledning kräver mycket av den som 
leder samtalet. Om chefen själv gör detta, är det viktigt att han har det förtroende och den kompetens som 
behövs för att det ska fungera bra. Många föredrar att det är en tredje person utifrån och inte den 
teamledare som hjälper gruppen, då rollerna annars lätt kan blandas ihop. Av samma anledning kan det vara 
svårt för en av gruppmedlemmarna att ta på sig den rollen även om vederbörande skulle vara tillräckligt 
kvalificerad. Om möjligt bör alla medlemmar delta. Det gäller självfallet även chefen.  

En arbetsgång som kan rekommenderas när det gäller genomförandet är att:  

 reda ut förväntningarna och komma överens om ordningen. Fokusera på en åt gången: åsikter om 
perioden som har varit, respons från de andra, reflektion och självinsikt. Både frågor om målet och 
uppdraget, det man har arbetat med och samspelet mellan teammedlemmarna måste tas upp. Glöm 
inte känslorna som personerna har när det gäller arbetet och gentemot varandra.  

 fokusera på teamledaren sist.  

 slutsatser och vidare arbete: Hur har det här fungerat? Vilka känslor har funnits med? Vad kan vi lära 
oss? Vad bör vi göra? Alla deltar.  

 eventuellt ett separat möte om konkreta mål/planer.  

Det är annars viktigt att tänka på att det inte finns några vattentäta skott mellan förebyggande av konflikter 
och själva konfliktlösningsarbetet. Även om förebyggande först och främst handlar om att förhindra att 
allvarliga och svåra konflikter uppstår, är det även nödvändigt och viktigt att tillämpa visst ”förebyggande” 
arbete efter att konflikten har uppstått. Detta måste till för att förhindra att konflikterna vidareutvecklas till 
låsta och svåra situationer. (Larsen, 2002, s. 72) 

Betoningen på att det är ett sätt att förhindra eller lösa konflikter är något som visar hur kraftfullt ett 

grupputvecklingssamtal är. Det bör väcka känslor av ödmjukhet inför införande och genomförande av 

sådana samtal. Även om det verkar bli många olika möten som måste hållas finns det något unikt med 

grupputvecklingssamtal som inte kan ersättas av andra samtal och möten: 

Liksom utvecklingssamtalet utgör en formalisering av den fortlöpande relationen mellan chef och 
medarbetare i syfte att åstadkomma utveckling, finns det behov av ett forum för att diskutera och besluta 
hur en arbetsgrupp kan utvecklas. Frågor om hur den egna arbetsgruppen bör utvecklas kan ofta dyka upp 
på vanliga personalmöten, men det finns en stor risk för att dessa frågor då blir slentrianmässigt bemötta 
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eller kommer bort i personalmötenas tidsbrist och allmänna brus av information. Ett grupputvecklingsmöte 
innebär en möjlighet att koncentrerat diskutera och ta fram beslut eller riktlinjer för att utveckla 
arbetsgruppen. Det är viktigt att diskussionen inte stannar vid ett antal problem som ventileras, utan att det 
som sägs och beslutas kan kopplas till andra aktiviteter och en fortlöpande uppföljning. Chefen har i 
normalfallet en viktig roll att spela genom att skapa delaktighet i diskussionen och i beslutsfattandet, och 
sedan verka för att det som gruppen har kommit fram till inte bara stannar vid prat. (Tengblad, 2006, s. 271) 

Betoningen på att samtalen ska leda till något är tydlig. Samtalen ska leda till att det fattas beslut när det 

finns behov av det och att samtalen bara behandlar det som har med gruppen att göra: 

Här är det ofta nödvändigt att fokusera på relationen mellan chef och medarbetare i tillägg till situationen i 
hela teamet. Eftersom samarbetet i teamet bygger på närhet, öppenhet och beroende av alla, kan det i 
många fall vara bra med en slags ”grupputvecklingssamtal”. Dessa bör hållas i tillägg till de individuella 
utvecklingssamtalen, eftersom det inte är säkert att alla omständigheter är aktuella eller väsentliga att ta upp 
i båda. I ett ”grupputvecklingssamtal” faller det sig mer naturligt att fokusera på frågor som angår teamet 
som sådant och människorna i samspel. (Larsen, 2002, s. 71) 

Återigen kommer det unika med grupputvecklingssamtalen fram som inte kan avhandlas i någon annan 

form av möten eller samtal. Däremot är det inte en form av samtal som står helt för sig själv. Den här 

samtalsformen är beroende av övriga samtal och möten som hålls på arbetsplatser: 

De individuella samtalen blir kortare och GUS blir ett viktigt komplement där man t.ex. avhandlar 
produktionsresultat, mål- och måluppfyllelse, planering, kompetensfrågor, gruppens samarbete samt ser 
över hur uppgifterna fördelas och utförs. För att kunna genomföra effektiva grupputvecklingssamtal med 
den tillit och den trygghet som krävs, är fungerande arbetsplatsträffar enligt min erfarenhet ett måste. … 
Med arbetsplatsträffar menar jag de återkommande möten som gruppen själv disponerar för att 
kontinuerligt utveckla såväl verksamheten som sig själva. Möten där man granskar det dagliga arbetet, 
diskuterar insyn på uppgiften, förfinar samarbete och utför arbetsfördelning. (Jönsson, 2004, s. 33) 

Medarbetarsamtalssystemet – en resa? 

Medarbetarsamtalen är inte något som genomförs ad hoc. I de organisationer som deltagit i studien har 

ledningen beslutat om ett medarbetarsamtalssystem. Innehållet i medarbetarsamtalssystem är schema, pro-

cedurer, rutiner och informationsmaterial som påverkar beteendet och processerna för medarbetarsamta-

len (Mikkelsen, 1998). När cheferna informeras eller utbildas i detta samtalssystem kan de hålla samtalen 

och informera medarbetarna om samtalens betydelse. Ska då medarbetarsamtalssystemets resa ta slut där? 

Är samtalet mellan chef och medarbetare slutstationen eller finns det en resa tillbaka så personalledningen 

får någon återkoppling på det system de skapat? Vet de som utarbetar stöd för medarbetarsamtalssystemet 

vad som fungerar bra och vad som behöver förbättras? 

Lärande 

I arbetslivet pågår ett ständigt lärande och vi tar intryck av det som sker i den kontext vi verkar i. Många 

gånger är det genom kommunikativa situationer, exempelvis de medarbetarsamtal som hålls regelbundet, 

som lärandet sker. Det sker också mycket överföring av kunskap på arbetsplatserna. Hur kunskapen än 

förmedlas får den inte förvrängas från en instans till en annan. Det krävs också delaktighet för att ett lä-

rande ska kunna ske. ”Lärande handlar om att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och att förmå bruka 

dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och verksamhetssystem” förklarar Säljö 

(2000, s. 151).  
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Definition av lärande 

Begreppet lärande kan förklaras på flera olika sätt men i det här sammanhanget passar den definition som 

ges av Ellström (1996, s. 147) när han preciserar att ”med lärande avses här relativt varaktiga förändringar 

av en individs kompetens som ett resultat av individens samspel med sin omgivning”. För att förtydliga sin 

definition fortsätter han med att skriva: 

Det är, för det första, viktigt att skilja mellan institutionaliserat eller formellt lärande, dvs planerat lärande 
inom ramen för särskilda utbildningsinstitutioner (skola, folkbildning, universitet etc), och s k informellt 
lärande, dvs det lärande som sker i vardagslivet eller i arbetet. Detta informella lärande kan ske medvetet 
och avsiktligt planerat i form av t ex självstyrt lärande eller genom olika former av erfarenhetsbaserat 
lärande, t ex genom deltagande i utvecklingsprojekt, nätverk, ”coaching”, konsultation. Den största delen av 
det informella lärandet sker dock spontant och för individen omedvetet som en sidoeffekt av andra 
aktiviteter. Sådant oavsiktligt och omedvetet lärande finns med som en aspekt av all mänsklig verksamhet. 
Vi lär således saker även när vi inte avser att lära något eller när vi inte är medvetna om att vi lär. Denna typ 
av implicit (”tyst”) lärande kan dock naturligtvis senare av olika skäl bli medvetet för individen, och även 
göras till föremål för reflektion. (Ellström, 1996, s. 147) 

Behov av kommunikation för lärandet 

Kommunikationen är också viktig för att ett lärande ska bli en del av utfallet i en samtalssituation. Dysthe 

(2003) är mycket tydlig när hon skriver: 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikativa processer förutsättningar för människans lärande 
och utveckling. … En väsentlig aspekt av sociokulturell inlärningsteori är att de här två sidorna [språklig 
och praktisk interaktion] hos lärandet betraktas som mycket nära förbundna. Språk och kommunikation är 
inte bara ett medel för lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande skall kunna ske. (s. 48) 

Lärandet sker alltså väsentligen i samarbetet med andra. Genom att kommunicera vidgas förståelse och 

kunnande. När möjligheterna att kommunicera verkar obegränsade i den här tidsåldern kan också lärandet 

utvecklas till att inte enbart begränsas av dem som finns i ens närhet. Det skulle kunna leda till ett vidgat 

utbyte av kunskap som har en påverkan på lärandet: 

Medlemmarna i ett fungerande lag stimulerar varandra att lära. Upptäcka och uppfinna nytt. Vad de själva 
kommer på, berikar deras bild av verkligheten och arbetsuppgifterna, av den egna arbetsplatsen och av 
omvärlden. Livslångt lärande och lärande organisation är två begrepp som markerar övergången från 
industrisamhällets tidsålder till en ny tid som har fått många namn – kunskapssamhället, informations-
samhället, det digitala samhället, det globala samhället osv. (Egidius, 2000, s. 207) 

För att ett kontinuerligt lärande ska förekomma behövs ett ständigt återkommande utbyte av erfarenheter 

med andra som redan har eller söker efter samma kunskap och insikt. ”Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas men det är också genom kommunikation som de förs vidare. Detta är en 

grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv” (Säljö, 2000, s. 22). I kapitel 4 behandlas det sociokulturella 

perspektivet. 

Lärande – en utmaning 

Lärande behöver inte alltid vara något åtråvärt och tilltalande. Albinsson (1998) framhåller att även om 

nya kunskaper och färdigheter är nödvändiga så kan det kännas obehagligt att utmana det egna jaget. Det 

är något som är möjligt att påverka genom att reflektera över hur ens egen syn på ens förmåga är: 
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En individs syn på sig själv påverkar lärandet. Om man tror på sin egen förmåga påverkas naturligtvis 
lärandet positivt, på samma sätt som lärandet hämmas om man inte tror på sin förmåga. Men uppfattningen 
om det egna jaget kan också påverka vad jag lär mig. Om jag har en viss uppfattning om mig själv som en 
viss slags jurist eller ingenjör, så tenderar jag att lära mig andra saker än andra jurister och ingenjörer gör. 
Dessutom kan de sociala förhållandena som en person befinner sig i stimulera eller kväva framväxten av 
möjligheter till lärande. (Albinsson, 1998, s. 118) 

Föreställningen om de egna förmågorna kan påverka det egna lärandet. Det gör att chefer måste stimulera 

medarbetarna att känna sig delaktiga i att hitta lösningar på problem som uppstår så de inte förväntar sig 

att andra ska presentera lösningar. Det kan leda till en passivisering som hämmar fortsatt förbättring: 

En lärande organisation är en verksamhet där medarbetarna tar till sig nya synsätt, värderingar, kunskaper, 
färdigheter osv., så att de tillsammans med ledningen kan utveckla organisationen, få den att fungera på nytt 
sätt och hantera arbetsuppgifterna mer framgångsrikt. Det är delaktighet som det då handlar om, men inte 
bara det, utan främst att enskilt och gemensamt se nya möjligheter att lösa uppgifter och kunna tänka ut 
helt nya produkter och tjänster inom det område som verksamheten specialiserar sig på. På ledningsnivå 
presenterar cheferna problemen för medarbetarna för att dessa ska komma med förslag till lösningar. 
Ledningen kallar inte samman personal bara för att informera om eller förankra redan fattade beslut. 
Personalen ska ”gräva där den står” och vänja sig vid att komma på sätt att utföra arbetsuppgifterna på ett 
annorlunda, bättre sätt. (Egidius, 2000, s. 206) 

En ytterligare utmaning när det gäller lärandet är att det inte alltid räcker med att öka sina kunskaper för 

att ”hänga med” i sitt yrkeskunnande. ”I ett samhälle som präglas av snabba förändringar behöver männi-

skan tillskott, ja t o m ibland läras om. Kunskap kan i dag betecknas som färskvara – det är svårt att sia om 

morgondagens behov av kompetens/kunskap” (Rönnerman, 2000, s. 11).   

Lärande organisationer 

Ett omstritt uttryck som används tämligen ofta är ”lärande organisationer”. De som är kritiska till det me-

nar att det är omöjligt för en organisation att lära sig något, det är människorna i organisationerna som lär 

sig och på det sättet hjälper till att utveckla den arbetsplats de verkar i. Individernas lärande i en lärande 

organisation kan uttryckas som att: 

Organisatoriskt lärande är den form av lärande som sker i en lärande organisation. Organisatoriskt lärande 
består i att hela arbetslag, avdelningar och verksamheter kommer på nya arbetsuppgifter och nya sätt att 
lösa uppgifter som de redan har. Det är en viktig insikt i grupp- och socialpsykologi från åren kring 1970 att 
människor lär, upptäcker och uppfinner nytt tillsammans, inte bara individuellt. Människor lär sig även att 
fungera på nya sätt tillsammans. Därför har man på många utbildningar i högskolan tonat ner prov- och 
betygshets, så att studenter och elever vänjer sig vid ett kollektivt lärande, ett ”situerat” lärande som 
uppkommer och fungerar i det sammanhang där de lär av varandra och tillsammans. (Egidius, 2000, s. 206) 

När det i en organisation uppmuntras till att dela med sig av kunskaper och att tillsammans skaffa insikter 

för att bättre kunna lösa uppgifter kommer det att medföra ett rikare lärande som utvecklar den lärande 

organisationen. Det är inte alla som håller med om ett sådant resonemang när det är utbildningsinsatser 

som ger utvidgade kunskaper och insikter:  

Kompetensutveckling i yrket är ett centralt begrepp i dagens utbildningssammanhang. Vissa uttryck såsom 
livslångt lärande och lärande organisation vittnar om betydelsen av utbildning som inte längre är förbehållet 
en grundläggande nivå. … 
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En viktig dimension i dessa sammanhang är i vilken mån individens kompetensutveckling också leder till 
utveckling av en verksamhet. Det bör med andra ord finnas en relation mellan den utbildningsinsats som 
sker och den verksamhet den är tänkt att stimulera. I många fall visar det sig att fortbildningsinnehållet haft 
föga effekter på utvecklingen av en verksamhet. En fråga som kan och bör ställas är om det kan bero på att 
fortbildningen i fråga rört områden som inte berört de inblandade själva dvs. aktörerna och deras 
verksamhet. (Rönnerman, 2000, s. 11) 

Det räcker alltså inte med att öka kunskapen hos de anställda för att karaktärisera en organisation som en 

lärande organisation. Det är nödvändigt att det lärande som förekommer relaterar till verksamheten. 

Lärande – grunden till förändring 

Den snabba utvecklingen som skett och fortfarande sker ställer krav på ett fortgående lärande. Då räcker 

det inte med att låta lärandet inskränka sig till att åstadkomma små förbättringar av det kända utan även 

hitta förändringar i det okända: 

Förändring och utveckling hänger nära samman med det bekanta i förhållande till det okända. Bildning, 
lärande och kunskap tar sin början i erfarenheter hos personen. Vi ingår i en känd värld där det mesta 
förefaller bekant, tryggt och igenkännbart. Vårt liv upprepar sig och är sig likt men för att nytt lärande ska 
kunna ske krävs att vi delvis lämnar det kända och närmar oss det okända. Men det främmande kan aldrig 
vara helt obekant utan vi tolkar det med hjälp av de erfarenheter vi redan har. Ny kunskap och lärande 
utgör på det sättet en relation mellan det vardagligt bekanta och det okända och främmande. … Om man 
tänker på utveckling av en verksamhet handlar det om att iaktta och granska det bekanta, våga pröva något 
nytt och reflektera över det i förhållande till det beprövade. (Rönnerman, 2000, s. 13) 

Det ställer krav på chefer om det ska bli ett klimat som tillåter alla att leta i det okända och främmande för 

att hitta nya kunskaper som kan leda till nödvändiga förändringar: 

Ska man förändra en verksamhet i dess struktur och inriktning i en lärande organisation är det inte fråga om 
att planera, styra, kommendera och ge riktlinjer eller ställa upp detaljmål, inte skicka personalen på kurs för 
att ta del av redan iordningställt material. Det gäller tvärtom för ledningen att engagera alla i förändring av 
både det egna arbetet och det gemensamma arbetet. (Egidius, 2000, s. 207) 

Förändringsprocesser är oftast en av de mest långdragna processer som förekommer i arbetslivet, särskilt 

när det är få av dem som påverkas som är införstådda med vad som kommer att hända. Det visar hur vik-

tigt det är att se till att alla blir engagerade. 

Hinder för lärande 

Även om lärandet uppmuntras och till och med används som konkurrensmedel i marknadsföring så finns 

det många saker som kan fungera som hinder för lärandet. Det krävs uppmärksamhet för att urskilja vissa 

av dem: 

Ett hinder kan utgöras av det som Argyris har kallat för inövad inkompetens. Med detta avses att många 
organisationer präglas av starka rutiner som närmast utgör försvar mot nya kunskaper. Organisationerna 
fastnar, enligt Argyris, i sina egna försvarsrutiner, vilket gör det omöjligt att granska de egna 
tankemodellerna. Detta påverkar oss att utveckla inövad inkompetens, vilket är Argyris paradox för att be-
skriva vuxna människors förmåga att skydda sig mot smärtan och hotet i en inlärningssituation. Förmågan 
är så stark att den leder till att vi misslyckas med att lära oss hur vi skulle kunna prestera det som vi 
verkligen vill! (Albinsson, 1998, s. 117) 
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Vad frustrerande det måste vara att misslyckas med något som är åtråvärt att lyckas med. Särskilt om det 

inte är uppenbart vad det beror på. Det har antagligen en mycket negativ inverkan på den individs självbild 

som råkar ut för det. Men det finns fler hinder: 

Det finns mycket som kan hindra en verksamhet från att bli en lärande organisation. Byråkratiska rutiner 
och tänkesätt kan vara så djupt invävda i det dagliga arbetet att varken ledning eller medarbetare ser hur 
verksamheten skulle kunna fungera utan fast styrning uppifrån. (Egidius, 2000, s. 208) 

En sådan fastlåsning bidrar till att cementera en verksamhet vilket kan leda till mycket ödesdigra följder 

för hela verksamheten. Men även på det individuella planet finns det orsaker till inlärningshinder: 

På individuell nivå kan man tala om åtminstone tre ytterligare hinder för lärandet. När vi stöter på något 
som vi inte förstår, det kanske saknas en viktig bit i presentationen, så står vi inför ett logiskt hinder. Om vi 
ombeds att tänka på något som vi upplever som oetiskt, blockeras vi av ett etiskt hinder. Det tredje hindret 
är känslomässigt. Inlärning av en viss sak kan påminna oss om olidliga timmar i skolan eller om tidigare 
misslyckanden. Störst blir hindret om rädslan finns med i bilden. Och detta är besvärligt, särskilt som 
rädslan på en arbetsplats sällan blir uppmärksammad eftersom ingen vill tala om den. Rädslans effekt är 
emellertid så genomträngande att den förlamar allt engagemang och lärande. (De som har varit rädda för 
t ex någon lärare under skoltiden, kan intyga att de krafter som går åt till att vara rädd, är så stora att de inte 
lämnar några krafter kvar till inlärningen.) (Albinsson, 1998, s. 118) 

När självförtroendet sinar kommer det att vara ett hinder för lärandet. Rädslan poängterades här som en 

ännu större fara. Makt är ett annat hinder mot lärandet även om den kan uppfattas som en drivkraft. Det 

går att jämföra makt med en mur. Det är tryggt att ha makt men det är också något som avskärmar mot 

omvärlden, vare sig det handlar om individuell makt eller den makt en grupp har: 

Den upplevda självidentiteten i en grupp kan fungera både som en driv- och motkraft. När vi-känslan är 
stark så tenderar samhörigheten och hjälpsamheten att öka inom gruppen, men samtidigt tenderar sådana 
grupper att bli mer oemottagliga för nya intryck utifrån. Tryggheten i det bestående kan vara negativ för 
lärandet, eftersom människor inte vill lämna den situation som historiskt sett skänkt dem trygghet. 
Samtidigt söker människor trygghet och i en konkurrensutsatt situation kan det kännas nödvändigt att 
utveckla lärandet för att möta nya krav. Maktförhållanden inom organisationer bygger inte sällan på olika 
tillgång till information och kunskap. Genom att ha monopol på en viss sorts kunskap ges enskilda 
individer en särställning inom organisationen. Det är inte att förvåna om sådana är något njugga med att 
dela med sig av informationen. Konflikter mellan individer och/eller enheter gör ofta att energin slösas bort 
på mer improduktiva företeelser än lärande. Men konflikter kan också driva på en enhets lärande i de fall 
den vill ”sätta de andra på plats och klara sig själv”. (Albinsson, 1998, s. 119) 

Den kritik det går att rikta mot tanken på nyttan med makt som drivkraft för lärande är att motivet kan 

vara felaktigt och utgöra ett hot mot lärandet. Inte så att det blir en lägre grad av lärande utan att det lä-

rande som sker har en begränsad eller snedvriden inriktning. Lärandet drivs av en önskan att visa vem 

som besitter mest makt och blir ett slagträ. 

Lärande i vardagen 

När någon blir tillfrågad vad den lär sig i sitt arbete kan frågan verka helt irrelevant. Att stöta på problem 

och lösa dem betraktas inte som någon del i ett lärande. Ännu mindre anses det finnas något lärande i den 

kanske vanligaste företeelsen under en vanlig dag: 

Det helt vardagliga samtalet – vilket man kan hävda är den viktigaste komponenten i vår kunskapsbildning 
– ger upphov till insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av. Kunskapstradering 
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fungerar således utan att vi är medvetna om det eller ser det som syftet med en aktivitet. I ett sociokulturellt 
perspektiv kan vi inte, som jag redan påpekat, undvika att lära: frågan är snarare vad vi lär oss i olika situa-
tioner. (Säljö, 2000, s. 47) 

Ett medarbetarsamtal är inte ett vardagligt samtal. Det är ett förberett samtal som hålls vid något eller 

några tillfällen varje år. Därför borde ett sådant samtal innehålla ett större lärande än de vardagliga samta-

len. En medvetenhet om det kan bidra till att utveckla lärandet till nytta för både individerna som deltar i 

samtalet och verksamheten. 

Kommunikation 

Kommunikation är en av de tre delar som det sociokulturella och det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet sätter fokus på. De båda andra delarna är lärande och delaktighet. Begreppet kommunikation 

kommer i det följande att beskrivas utifrån medarbetarsamtalspraktiken. Både svensk och internationell 

vetenskaplig litteratur har använts för att belysa på vilket sätt kommunikationen är en betydelsefull del i 

medarbetarsamtalen och medarbetarsamtalssystemen. 

Kommunikationsbegreppet 

Begreppet kommunikation används i olika sammanhang och på flera sätt, vilket påverkar ordets betydelse 

i det sammanhang det används. Det har också en koppling till språk: 

Språk och kommunikation gör det möjligt för oss att möta andra människor, men på sätt och vis också 
möta oss själva. Det är i andras reaktioner på oss som vi så att säga får syn på oss själva. Att vi kan mötas 
och skapa något gemensamt innebär att vi har kompetens att hantera vårt språk både psykologiskt och 
socialt. (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 11) 

I medarbetarsamtalet blir innebörden av citatet ovan att överföra tankar och information på ett sätt som är 

förståeligt för den som det kommuniceras med. Genom att noga iaktta reaktionen hos den som samtalet 

förs med ges det en indikation på hur det uppfattas och hur den som framför ett budskap betraktas. Den 

kommunikation som sker från personalavdelning eller liknande till chefer som ska ha medarbetarsamtal 

kan innefatta både verbal och skriftlig information. Den kan ges genom utbildningsinsatser, foldrar, webb-

sidor eller andra tryckta alster. Begreppet innefattar även eventuellt förekommande informationsutbyte 

och återkoppling från dessa chefer tillbaka till dem som initierade informationen. 

Under medarbetarsamtalen kommunicerar chef och medarbetare. Men inför samtalen förekommer kom-

munikation angående samtalet genom tryckt information, e-post eller verbalt. 

Kommunikationens betydelse 

– För personalavdelningen 

Hunt och Baruch (2003) upptäckte att kommunikationen från personalavdelningen till chefer och medar-

betare påverkar engagemanget bland de anställda. Den kompetens som var lättast att påverka var det som 

handlade om tydliga mål och resultat. De mjuka och känsliga förmågorna var de svåraste att förbättra. Att 

vara känslig i att pressa andra är inte lätt att lära någon som är okänslig. En annan faktor som påverkar 
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resultatet att kommunicera ett förbättrat beteende är vad man tar upp som behöver förbättras och hur det 

tas upp (Hunt & Baruch, 2003). Vid en undersökning av hur införandet av marknadsekonomi i offentlig 

förvaltning påverkade kommunikationen i organisationerna fann de att det var en stark relation mellan 

kommunikationsprocesserna, arbetsglädjen och det känslomässiga engagemanget i arbetet (Brunetto & 

Farr-Wharton, 2004). 

– För chefer 

Bambacas & Patrickson (2007) kom fram till att chefer har en nyckelroll i att framgångsrikt genomföra 

ledningens strategier och riktlinjer. Däremot har det inte forskats så mycket på vilken betydelse chefernas 

förmåga att kommunicera har, men den forskning som har gjorts har visat att kommunicerandet spelade 

en avgörande roll för chefers resultat. Istället för att vara dominerande behöver chefer vara omtänksamma 

för att skapa tillfredsställelse och få till stånd ett samarbete. Personalavdelningen hade inte så stor insikt i 

vilka kommunikativa kunskaper det krävdes av cheferna för att lyckas med den strategiska ledningen av 

medarbetarna. Slutsatsen av studien blev att det krävs kommunikativ skicklighet i ledarskapet och att per-

sonalavdelningarna har liten medvetenhet om kommunikationens betydelse och ännu mindre kunskap om 

hur det går att mäta (Bambacas & Patrickson, 2007). 

– För medarbetare 

Det är nödvändigt att få information direkt från den högsta ledningen för att skapa engagemang hos med-

arbetarna. Denna förstahandsinformation kan komma genom e-post, videokonferens, storgruppsmöten 

eller medarbetar-/ledningsfrukostar (Pettman, 2009). När det är aktuellt med nedskärningar och andra 

drastiska förändringar kan man inte underskatta vikten av att medarbetarna får klar, förståelig, konsekvent 

och lämplig information om vad som händer och varför (Bradley, 2010).  

Dialog och meningsskapande 

Akilleshälen i medarbetarsamtalen är själva mötet i samtalet. Chefer är sällan tränade för att leda dessa 

samtal. Enligt Kikoski (1998) går det att tala om sex nödvändiga ”mikroförmågor” som möjliggör effektiv 

interpersonell kommunikation. De är: 

 Icke-verbal uppmärksamhet för den andra personen 

 Öppna frågor 

 Slutna frågor 

 Parafrasering 

 Bekräfta känslor 

 Återkoppling 

Dessa förmågor anses nödvändiga för att få medarbetarna att uppmärksamma det chefen säger. Chefens 

kommunicerande med medarbetaren blir effektivare när medarbetaren i sin tur börjat kommunicera med 

chefen. När medarbetaren väl fått säga vad den har på hjärtat är denne beredd att lyssna på chefen. Något 

annat som är betydelsefullt är att förstå och värdera kulturella skillnader mellan olika individer. Att ta hän-

syn till en individs bakgrund och kulturella värderingar kommer att bidra till ett bättre kommunicerande i 
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medarbetarsamtalet (Kikoski, 1998). Det är viktigt att ta hänsyn till och utveckla dessa förmågor för att nå 

den som berörs av kommunikationen och ha ett jämbördigt samtal för ett gott kommunicerande. 

Informationsteknikens betydelse 

Sedan informationsteknikens intåg har kommunicerandet förändrats på många sätt. När det gäller arbetsli-

vet har det inneburit att informationen kan hämtas på ett intranät eller på andra sätt via datorer och det 

behöver inte ges så mycket muntlig information. Detta har förändrat chefernas roll till att göra den in-

formation de ger både användbar och meningsfull. Men det har även lett till att det många gånger blir ett 

informationsöverflöd (Simonsson, 2002). Det gör att det är omöjligt att ta del av all information och det 

kan ibland vara svårt att överblicka vad som är den mest relevanta informationen som är nödvändig att 

tillgodogöra sig. 

Kommunikationsmodell 

Kommunikation mellan människor inbegriper många delar. I fallet med medarbetarsamtal är det lätt att 

tänka sig två människor som samtalar om ämnen de gemensamt kommit överens om att behandla. Men 

vilka olika kommunikationskanaler är inblandade från det att ett företag beslutar i frågan om medarbetar-

samtal tills det är genomfört och eventuella följdsamtal görs? För att vara medveten om vilken modell som 

kan vara lämpligast behövs kunskap om vilken påverkan olika kommunikationskanaler har och vad som är 

viktigt att tänka på. 

Enligt Clampitt (2005) är det i all kommunikation fyra huvudelement som berörs. I dessa finns det många 

attribut att välja mellan och dessa måste väljas med omsorg för att leda till effektiv kommunikation. Alla 

fyra elementen har var för sig ett flertal olika attribut. Därför finns det fem viktiga frågor som behöver 

besvaras för att göra ett så bra val som möjligt. Först beskrivs de fyra elementen. 

 Avsändarens syfte är en viktig utgångspunkt. Vad är målet med kommunikationen? Det kan vara 

att visa sympati, tillrättavisa, förneka, underhålla, motivera, utbilda osv. 

 Budskapets uttryckssätt kan avgöra hur det tas emot. Därför måste det noga avgöras om det är 

lämpligt att berätta en historia, vara formell, vilken terminologi och ton som ska användas osv. 

 Kommunikationskanal måste väljas med omsorg. Välj om budskapet ska komma i brev, e-post, 

telefon, webbsida, öga-mot-öga osv. 

 Mottagarens egenskaper avgör om budskapet kommer att tas emot och om det uppfattas på 

rätt sätt. Hänvisa till en webbsida till någon som aldrig använder dator, inte ta hänsyn till motta-

garens ålder och utbildning osv. kommer att försämra eller omöjliggöra en kommunikation. 

För att välja rätt bland de olika elementen är det följande fem frågor som måste besvaras. 

Är avsändarens syfte förenligt med budskapets uttryckssätt? Är det sända budskapet överensstämmande 

med den valda kommunikationsmetoden? Motsvarar avsändarens syfte den kommunikationsmetod som 
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valts? Är budskapet i harmoni med mottagarens egenskaper? Överensstämmer kommunikationsmedlet 

med mottagarens egenskaper? 

För att visa att valet av kommunikationskanal är som att spela på en enarmad bandit fortsätter författaren: 

The five questions reviewed in this section provide a glimpse of the complexities involved in selecting a 
channel. Fundamentally, communicators need to find a fit between their objectives, messages, channel 
choices, and receivers’ attributes. Suppose that for each of these four variables there were five possible al-
ternatives, much like a column of a slot machine. Senders could have one of five possible purposes for 
communicating a message. Likewise one could choose among five possible channels: e-mail, computer con-
ference, group meeting, telephone, or face-to-face. There are many more, but if we limited each variable to 
only five, then here would be 625 different combinations! This illustrates the wide range of choice facing 
communicators. The odds of correctly aligning each variable are exceedingly small. Yet, by pondering these 
questions, a prudent manager, unlike the gambler, can effectively manage this complexity. (Clampitt, 2005, 
s. 105) 

Delaktighet 

När medarbetarnas delaktighet i medarbetarsamtalet och deras känslomässiga reaktioner jämförs under-

stryks det att delaktighet i samtalen har en direkt koppling till tillfredsställelsen med och accepterandet av 

medarbetarsamtalssystemet. Förutom tillfredsställelse så upplevdes även rättvisa, nytta och motivation 

(Cawley, Keeping & Levy, 1998). 

Fem av de sätt som finns för att få medarbetarna mer involverade i samtalsprocessen är att: 

1. Ge dem möjligheten att uttrycka sina åsikter 
2. Tillåta dem att påverka samtalet genom att uttrycka sina åsikter 
3. Låta dem göra en egenbedömning 
4. Låta dem delta i utvecklandet av medarbetarsamtalssystemet 
5. Låta dem delta i målsättningsarbetet vid samtalen 

Utan tvekan måste den delaktighet företagen tillåter, vara i överensstämmelse med företagets övriga 
verksamhet eftersom medarbetarsamtalssystemet är en del av företagets verksamhet. (Cawley, Keeping & 
Levy, 1998, s. 628) 

Finns det då någon vinst med att påverka mot en större delaktighet rent generellt? Enligt Karltun (2006) 

finns det många fördelar med att öka delaktigheten: 

De mer konkreta argumenten för att stödja delaktighet är att det kan förbättra produktiviteten, kvaliteten, 
ergonomin, arbetstillfredsställelsen, demokratin etc. och underlätta och skapa förändring. Det finns också 
en etisk dimension i delaktighet som säger att det är bra i sig självt, det har ett egenvärde. Det är också klart 
att delaktighet är ett sätt att hantera ökande komplexitet, snabbare tempo i utveckling och förändring samt 
en ökande öppenhet mellan system. (s. 169) 

Även det mest sofistikerade medarbetarsamtalssystemet har begränsad effektivitet om det inte accepteras 

och stöds av medarbetarna. Att tillåta att medarbetarna deltar i processen runt samtalen gör dem positiva 

till medarbetarsamtalssystemet. Största delen av forskningen har fokuserat på själva samtalet och de an-

ställdas delaktighet i det, men när det görs studier som även berör samtalssystemet så upptäcks det att 

medarbetarnas delaktighet och tillfredsställelse får en starkare relation när de har del i hela processen 

(Cawley, Keeping & Levy, 1998). 
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Grunden för långsiktiga förändringar och aktiviteter kan vara utomordentligt att lägga i medarbetarsamta-

len. Det skapar en delaktighet som har många positiva effekter: 

Delaktighet i utvecklings- och förändringsarbete anses medföra en rad fördelar, några som är direkt möjliga 
att översätta till ekonomiska vinster och några som kan betraktas som generellt positiva värden för de 
företag eller organisationer som är inblandade. Delaktighet betraktas också som en viktig del i 
arbetsmiljölagstiftningen, inte minst för att befrämja hälsan hos anställda. Delaktighet är därmed en viktig 
del i utvecklings- och förändringsarbete där hälsofrämjande ingår som ett av syftena. (Karltun, 2006, s. 156) 

Empowerment eller egenmakt 

En egenskap som det talas om och som används i svensk litteratur går under begreppet empowerment. 

Det svenska uttrycket för empowerment är egenmakt men även egenkontroll och egenansvar kan använ-

das för samma egenskap. När det talas om begreppet participation, eller delaktighet, i arbetslivet påpekas 

behovet av participation från de anställdas sida till exempel när förändringar ska genomföras. Problemati-

ken med empowerment blir tydlig när ledningen styr på ett kontrollerande sätt över verksamheten samti-

digt som det strävas efter att beslut ska tas längre ut i organisationen där kunskapen finns. Utifrån begrep-

pet empowerment visas det att det krävs att klimatet inom organisationer tillåter att anställda får delta i 

beslutsfattandet så att det inte blir ett tomt påstående och utesluter participationen (Ellström & Kock, 

2009). Det innebär att delaktigheten kräver en form av makt för att göra det möjligt att vara delaktig i ar-

betsprocesser och beslutsprocesser.  

Under andra halvan av 1900-talet skedde förändringar där några av dem ”var inriktningen på delaktighet 

och egenmakt inom stora delar av arbetslivet och arbetslivsforskningen, införandet av utvecklingssamtal 

och medarbetarsamtal i företagen och i andra verksamheter samt tro på samverkan i stället för konkurrens. 

Dessa trender omfattades inte av alla, men var tongivande” (Egidius, 2000, s. 269). 

I mitten av 1990-talet blev begreppet egenmakt lanserat och debatterat. En definition av ordet var: Egen-

makt är den makt en medborgare utövar i sin vardag (SOU 1995:142). Nästa delbetänkande (SOU 

1996:177) fortsatte att utveckla begreppet egenmakt och utredde också hur begreppet kunde användas i 

boendet och folkhälsa. Varför användandet av begreppet i arbetslivet inte utreddes förklarades med dessa 

meningar: 

Tidsaspekten innebär också att vi helt utelämnat egenmaktens betydelse i arbetslivet. Det är en stor och 
komplicerad fråga som skulle kräva en särskild utredningsinsats. Om Storstadskommitténs ambition skulle 
misslyckas i arbetet med att stimulera till positiva processer är det allvarligt. Det måste till en förbättring 
mycket snart och det måste ske på de berördas villkor. Allt annat kan bara tolkas som en politisk resignation 
inför problemen. (ibid., s. 125) 

Det är alltså inte fel att resonera om egenmakt när det gäller frågor i arbetslivet och medarbetarsamtalen är 

en process som förväntas ha positiv inverkan på egenmakten eller egenansvaret i företagen. Den beteen-

devetenskapliga forskningens mer uppmärksammade fenomen är individers möjlighet till egenkontroll. Att 

kunna påverka vad som sker i omgivningen har stor inverkan på individen: 
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Genomgående för denna [beteendevetenskapliga] forskning är att man kunnat visa att individens 
möjligheter till egenkontroll är av grundläggande betydelse för hälsa, välbefinnande och personlig 
utveckling. Behovet av egenkontroll kan ses som ett av de grundläggande mänskliga behoven, och som en 
central aspekt av en individs kompetens. (Ellström, 1992, s. 85) 

3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva hur medarbetarsamtalen uppfattas av chefer, medarbetare och represen-

tanter för personalavdelningen. Frågeställningarna är:  

 Hur uppfattas innehållet och lärandet i samtalen? 

 Hur upplevs kommunikationen i och omkring samtalen? 

 Hur uppfattas syftet med samtalen? 

 Hur uppfattas möjligheten till påverkan och delaktighet? 

 Hur uppfattas utfallet av samtalen? 

4 Metod och genomförande 

I det här kapitlet beskrivs den metod som valdes för att få svar på de frågor som undersöktes. Det följs av 

att beskriva hur val av respondenter gjordes och därefter redogörs det för det perspektiv som undersök-

ningen vilar på och hur analysprocessen har genomförts. 

Undersökningsmetod 

Arbetet inleddes med att avgränsa vad syftet skulle vara med undersökningen och vilka frågor som var 

viktigast att få svar på. För att få veta vilka uppfattningar det finns var det naturliga valet att göra inter-

vjuer. Det ger respondenterna möjlighet att uttrycka sig fritt om de frågor som ställs. Detta är en förut-

sättning för att få veta varje enskild individs specifika uppfattningar. Det krävs också lyhördhet och flexi-

bilitet när intervjuerna genomförs så att de kan spegla hur medarbetarsamtalssystemet fungerar i de orga-

nisationer som deltar i undersökningen. 

För att hitta lämpliga respondenter till undersökningen togs det kontakt med två personer jag lärt känna, 

som kunde fungera som kontaktyta till personalenheterna på sina arbetsplatser. Efter kontakt med en per-

sonalchef på varje arbetsplats gavs tillstånd att genomföra undersökningen med delar av personalen. Det 

empiriska materialet erhölls genom intervjuer på en kommunal förvaltning och ett statligt verk. Först hölls 

det intervjuer med företrädare för personalavdelningen som redogjorde för de yttre ramarna för medarbe-

tarsamtalen, vad de har åstadkommit i fråga om stöd och hjälp samt vilken återkoppling de i sin tur har 

fått från dem som hållit och medverkat i samtalen. Det var en fördel för de övriga intervjuerna att ha kän-

nedom om vilka tankar och vilket material personalenheterna förmedlat för att stödja och underlätta ge-

nomförandet av samtalen. Tillgång till det material som används vid samtalen gav en bakgrund till de upp-

fattningar som respondenterna uttryckte.  
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Urval 

Efter att ha fått godkänt att göra undersökningen hölls intervjuer med en representant från personalenhet-

en på de båda arbetsplatserna. Efter intervjuerna tillfrågades de om kontaktuppgifter till ett antal chefer 

och några av deras medarbetare. Av dessa har det på varje arbetsplats valts ut två enhetschefer och två av 

varje chefs medarbetare som tillfrågats om deltagande i en intervju. Vid en av intervjuerna hade respon-

denten med sig en kollega som också deltog i intervjun vilket medförde att det blev en liten fokusgrupps-

intervju. Totalt är det femton personer, två representanter för personalenheter som betecknas som p1 och 

p2 i resultatkapitlet, fyra enhetschefer som betecknas c1–c4 och nio medarbetare som betecknas m1–m9, 

som har intervjuats. I figuren nedan visas både vilka personalkategorier som ingick i undersökningen och 

vilka kommunikationsvägar som undersöktes. Som synes var det inga avdelningschefer som inbjöds att 

delta i undersökningen. 

 

Figur 1. Skiss över strukturen på undersökningen. Heldragna linjer beskriver den hierarkiska strukturen, 
streckade linjer beskriver kommunikationsvägarna som undersöks. Den ena arbetsplatsen visas i svart medan 
den andra är i grå färg. Skillnaderna på de båda undersökningarna åskådliggörs av den fokusintervju av två 
medarbetare som gjordes på den ena arbetsplatsen, i övrigt är undersökningen identisk på de båda arbetsplat-
serna. 

Etiska överväganden 

Principerna för forskningsetik för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har beaktats och övervägts 

för att säkerställa att ingen blir utsatt för någon skada (Vetenskapsrådet, 2002). Det har skett en avvägning 
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av eventuella negativa konsekvenser för respondenterna och värdet av de uppgifter de lämnar under inter-

vjuerna så att varken de eller tredje person ska bli drabbade. Eftersom alla tillfrågade är myndiga kan de 

själva avgöra sitt deltagande i intervjun och i och med att deras samtycke inhämtats, frivilligt och utan nå-

gon påtryckning, har samtyckeskravet uppfyllts. När det gäller frågan om informationskravet har alla re-

spondenter blivit informerade om vad de har för uppgift som respondenter och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst under intervjun. Respondenterna har också informerats om att ingen annan än 

den som de blivit intervjuade av kommer att ha tillgång till materialet med deras intervju och att ingen 

oavsiktligt ska kunna identifieras när resultatet redovisas. Inget av det insamlade materialet kommer att 

användas för något annat än forskningssyfte. 

Trovärdighet och äkthet 

När kvalitativa data används läggs det inte så stor vikt vid mätning som det gör när kvantitativa data är 

resultatet av en undersökning. Vissa forskare anser att begreppen reliabilitet och validitet ändå kan använ-

das som mått på hur observation och identifiering av det man påstår sig göra. Andra forskare menar att 

eftersom det till största delen är kvalitativa data som kommer fram i intervjuerna har inte reliabilitet och 

validitet samma innebörd och vikt som den har i forskning med kvantitativa data. Reliabilitetsbegreppet 

handlar om att kunna göra samma undersökning flera gånger med förväntat liknande resultat. När det gäl-

ler kvalitativa data är detta mycket svårt eftersom de resultat som undersökningen ger är vad som stämmer 

vid just det tillfället. (Bryman, 2007) Bara att någon genomgår en intervju och sedan reflekterar på den kan 

leda till att en förändring hos respondenten uppstår. När det gäller denna undersökning är det fullt möjligt 

att göra om den men resultatet kan bli annorlunda beroende på vilka och hur många respondenter som 

deltar. Resultaten kan också bli annorlunda beroende på hur tolkningen av materialet görs. 

Jag har lagt mig vinn om att presentera de resultat undersökningen gett på ett trovärdigt, ärligt sätt och 

citat från intervjuerna används för att stödja resultatet. Undersökningen omfattar bara ett litet axplock av 

individer vilket gör att det inte går att generalisera deras uppfattningar om medarbetarsamtal. Därför går 

inte resultatet att överföra på andra undersökningar utan detta är ett resultat som gäller just denna under-

sökning och i den kontext respondenterna befinner sig i. Däremot är resultaten tillförlitliga eftersom 

undersökningen gjorts i enlighet med de regler som finns för vetenskapliga undersökningar. 

De resultat som redovisas är mycket noggrant återgivna i överensstämmelse med de uppfattningar som 

har uttryckts under intervjuerna för att få en rättvis bild av hur respondenterna har delgivit sina tankar. 

Det har också lagts vikt vid att något av den kontext där respondenterna agerar blir förklarad för att förstå 

den sociala verklighet de befinner sig i. När respondenterna läser resultaten kopplat till den refererade lit-

teraturen kan de få en vidgad förståelse för det som har undersökts och för sin sociala situation på arbets-

platsen. Förståelsen för de förhållanden de upplever i sitt arbetsliv och de personer som är involverade i 

medarbetarsamtalssystemet kan också öka. Vissa av dem som ingår i undersökningen har troligtvis möjlig-
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het att även påverka den situation som behandlats i undersökningen. På det sättet har jag ansträngt mig att 

uppfylla de äkthetskriterier som ställs på kvalitativa data (Bryman, 2007). 

Kommunikativa relationsinriktade perspektivet på sociokulturell grund 

I ett medarbetarsamtalssystem kommuniceras metoder och ämnesområden från dem som framställer stöd 

och material till dem som ska delta i samtalen. Samtalen grundar sig i kommunikation mellan dem som 

deltar i samtalen. För att dra nytta av den kommunikation som samtalssystemet leder till är delaktighet 

nödvändig. Dessa kommunikativa processer medför att ett lärande sker. För att få framgång i att fullfölja 

samtalen behöver alla känna delaktighet för innehållet och genomförandet av dem. Om dem som arbetar 

med metodik och innehåll i samtalen får återkoppling på hur det upplevs att hålla och delta i samtalen 

kommer de, förutom den kommunikation de själva deltar i, att även känna delaktighet i att stödja genom-

förandet av fortsatta samtal.  

Därför har jag valt att använda det kommunikativa relationsinriktade perspektivet som vilar på sociokultu-

rell teoribildning i den här undersökningen:  

Den teoretiska grunden för det kommunikativa relationsinriktade perspektivet ligger i den sociokulturella 
teoribildningen där handlingar i form av tänkande, kommunikation och fysiskt agerande utgör en 
grundläggande analysenhet. Kärnan ligger i att söka förståelse av mänskliga handlingar och samspel i 
relation till kontexter och olika kontextuella villkor. (Möllås, 2009, s. 53 f) 

Eftersom kommunikation är ett genomgående drag i medarbetarsamtalssystemet kan det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet användas i den här undersökningen. För att förstärka detta vill jag hänvisa 

till vad Simeonsdotter Svensson (2009) skriver. Ersätt ordet elev med medarbetare, lärare med chef, ut-

bildningssituation med samtalssituation och skola med arbetsplats för att sätta in det i ett arbetsplatsper-

spektiv: 

I ett sociokulturellt perspektiv betraktas skolan som en social praktik, där lärande sker i samspel mellan 
eleven och dess omgivning. … Ett relationellt perspektiv innebär att kunna förändra omgivningen och på så 
sätt kunna bidra till att eleven uppnår uppsatta mål. Det handlar vidare om vad som sker i samspelet – alltså 
i interaktionen mellan olika människor. Detta är centralt i ett relationellt perspektiv. Elevers förutsättningar 
har möjlighet att öka om läraren ser eleven i ett relationellt perspektiv istället för att åtgärda brister hos 
eleven. Vilket perspektiv läraren väljer i en undervisningssituation har i hög grad betydelse för elevens chans 
att utvecklas i samspel och kommunikation med övriga i den aktuella situationen. (s. 31) 

När forskning sker med det kommunikativa relationsinriktade perspektivet skriver Ahlberg, Målqvist och 

Welin (2005) att det ska: 

synliggöra skilda kommunikativa kontexter i verksamheten, samt kartlägga, beskriva och analysera hur de 
formas och hur de är sammanflätade och samspelar i en ömsesidig påverkan. (s. 29) 

Detta innebär att när det kommunikativa relationsinriktade perspektivet används så kommer intresset att 

riktas mot den sociala praktiken på arbetsplatsen i det här fallet och hur det fungerar kommunikativt i 

medarbetarsamtalssystemet. Likaså är delaktigheten en viktig del för lärandet som det här perspektivet 

betonar (Simeonsdotter Svensson, 2009). 
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Lärande, kommunikation och delaktighet är en triad som relaterar till varandra när det kommunikativa reflek-

tionsinriktade perspektivet som vilar på en sociokulturell teoribildning används. Därför utgör kommunika-

tionens betydelse för delaktighet och lärande det centrala när relationerna inom och mellan olika nivåer på 

arbetsplatsen undersöks (Möllås, 2009). Relationerna som är intressanta att undersöka är mellan individer-

na i samtalen, mellan dem som framställer stöd för samtalen och individerna i samtalen samt mellan indi-

viderna och det stödmaterial som finns tillgängligt men också de omvärldsfaktorer som kan påverka inne-

hållet och genomförandet av samtalen. 

Sett utifrån dessa förutsättningar är det intressant att ha det sociokulturella perspektivet som en grund. 

När något betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv inriktas intresset på samspelet mellan de människor 

som är delaktiga i de kunskaper som växer fram i en viss verksamhet. Den sociokulturella praktiken utgår 

ifrån att människan både är en biologisk och sociokulturell varelse. När lärandet först skett på en kollektiv 

nivå kan det även ske på en individuell nivå. Detta sker med hjälp av vår enastående lingvistiska förmåga 

som är ett mycket kraftfullt redskap för att skaffa och vidarebefordra kunskaper och erfarenheter. Genom 

en kommunikativ interaktion kommer det sociala samspelet att göra oss delaktiga i vår kulturella omgiv-

ning (Säljö, 2000).  

I ett sociokulturellt perspektiv anses det inte att kontexten påverkar individer utan dessa är en del av kon-

texten. Även om alla inte reagerar lika i varje situation så finns det ett samband mellan det någon gör och 

den situation denne befinner sig i. När något betraktas ur detta perspektiv kommer kunskaper och förstå-

else att utvecklas inom ramen för en verksamhet. Den verklighet som den verksamheten står för bildar 

grunden för de förutsättningar och antaganden som kunskapen och förståelsen bygger på (Säljö, 2000). 

Sociokulturella betingelser handlar om att lärande är beroende av sammanhang och förutsättningar enligt 

Säljö (2000). Han beskriver vidare hur lärandet är beroende av sociokulturella betingelser på följande sätt: 

Att kunna agera inom ramen för ett verksamhetssystem innebär att man är bekant med och kan använda de 
strukturerade resurser som är relevanta och produktiva för specifika syften. Dessa resurser hjälper oss att se 
vad som är en figur (och vad vi ska lägga märke till) och vad som är bakgrund (det vill säga vad vi kan 
bortse ifrån). Men att identifiera vad som är figur och vad som är bakgrund är inte alltid enkelt, särskilt inte 
för den som inte är förtrogen med en verksamhet. Vi kan inte heller räkna med att alla individer som agerar 
i ett verksamhetssystem gör samma tolkningar av vad som är relevant att utgå ifrån. Att inse detta utgör i sig 
ett uttryck för det vi kallar kunskap. (s. 145) 

Eftersom det ibland kan vara svårt att tolka vad som är rätt saker och inte lägga tid på ”bakgrunder” be-

höver det regelbundet reflekteras över vad som är relevant och produktivt att ägna sig åt. Ett av de till-

fällen då det kan vara av stor vikt att se över detta är vid medarbetarsamtalen. 

Analysen av intervjuerna 

Vartefter intervjuerna genomförts har inspelningen av intervjuerna transkriberats ord för ord vilket resul-

terat i 71 sidor text. Redan under intervjuerna har vissa uppfattningar registrerats och lagts på minnet vil-

ket under intervjuerna resulterade i ett antal olika följdfrågor för att förstå grunden för dessa uppfattning-
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ar. Detta har blivit en första analys som jag har tolkat i förhållande till syftet och frågeställningarna. Under 

transkriberingarna har fler uppfattningar upptäckts och tagit gestalt som inte noterades under intervjuerna. 

På det sättet har materialet blivit rikare och fylligare än det först upplevdes vara. Därefter har intervjuerna 

lästs igenom och alla uppfattningar som ger svar på de frågor som ställts har markerats. Detta har gjort det 

möjligt att jämföra uppfattningarna och få en större förståelse för hur medarbetarsamtalen genomförs och 

upplevs.  

Särskilt stort arbete har lagts ner på att notera uttrycken för lärande, delaktighet och kommunikation i de 

svar som respondenterna avgivit. Det har också analyserats hur de särskilda uppfattningar som någon en-

staka respondent gett uttryck för passar in i det mönster av svar som övriga respondenter avgivit. Det har 

också under alla de läsningar som gjorts av materialet varit ett jämförande av likheter och skillnader mellan 

svaren inom de tre kategorierna av respondenter. När analysen av svaren inom medarbetargruppen, 

chefsgruppen respektive de båda företrädarna för personalenheterna fullföljts har det gjorts en analys av 

hur svaren förhåller sig mellan de tre grupperna. I kapitel 5 redovisas resultatet av denna analys och den 

styrks av citat från de intervjuer som hållits. 
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5 Resan från personalavdelning till medarbetare – och tillbaka? 

Genom samverkansavtal eller andra överenskommelser fastställs att ett medarbetarsamtalssystem ska fun-

gera och ledningen via personalenheten gör åtgärder för att organisationens alla delar ska uppfylla avtalet. 

Informationen angående detta och de medel som används för att stödja detta system kan sägas företa en 

resa genom de olika chefsnivåerna tills den når medarbetarna. För att känna delaktighet i och utveckla ett 

lärande om behovet av förändring och förbättring av medarbetarsamtalssystemet verkar det logiskt att det 

behöver finnas en kommunikation som reser tillbaka genom chefsnivåerna till personalenheten. 

Delaktighet, kommunikation och lärande är grundområden i denna undersökning och redovisas i resultatet 

av intervjusvaren. I intervjuguiden finns det inga uttryckliga frågor till chefer och medarbetare angående 

dessa tre grundområden. Istället fick de när de besvarade frågan om hur de upplever medarbetarsamtalen 

följdfrågor om dessa områden för att de skulle utveckla sina upplevelser. Svaren redovisas under rubriker-

na; innehåll och lärande, kommunikation, syfte, påverkan och delaktighet, roll och värde, förbättringar och 

förändringar, samt en avslutande del med intressanta tankar och upplysningar som delgivits men inte kan 

karaktäriseras i separata områden. I svaren går det att utröna om kommunikationen om samtalssystemets 

resa stannar hos medarbetarna eller går tillbaka till personalenheten.  

Innehållet och lärandet i samtalen 

Båda organisationerna som har deltagit i undersökningen har ett material som är centralt framtaget som ett 

stöd för samtalen. Förutom detta har den ena organisationen ett omfattande personalpolitiskt program 

som bland annat ska bidra till tydliga mål, hög kompetens, delaktighet, arbetsglädje, respekt, lyhördhet, en 

lärande miljö och en positiv människosyn. Det innehåller även värderingar och olika profilområden. 

Materialet som är utvecklat för att stödja själva medarbetarsamtalet innehåller, förutom kompetensutveck-

lingsplan, information om de förberedelser som chef och medarbetare ska göra, en flödesbeskrivning som 

visar hur samtalet initieras och genomförs samt en samtalsguide som behandlar områdena arbetssituation, 

framtidsperspektiv, kompetens och utveckling, relationer, arbetsmiljö och avslutning. 

Den andra organisationen har sammanställt ett material som betonar att det ska bidra till både resultat och 

utveckling. Det trycks på att det ska ske i dialog och huvudområdena som behandlas är mål och uppgifter, 

arbetssituation och utveckling, kompetensbehov och en kompetensanalys. Här finns det också en utveck-

lingsplan i materialet. Till detta finns det en folder med en policy för medarbetare. Av många olika drag 

som berörs i dessa båda organisationers material går det tydligt att se att lärande, kommunikation och del-

aktighet är framstående egenskaper.  

Innehållet som samtalen kan beröra finns tydligt angivna i materialet som är framtaget för att användas 

som stöd i samtalen. Leder förslagen till innehåll till någon form av lärande? För att under intervjun inte 

påverka respondenternas tankegångar i någon riktning har inte ordet lärande närmare förklarats eller getts 
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en specifik innebörd. Tanken är att den association som respondenten får ska återspegla sig i svaren. Det 

är upplevelsen av lärande som är värdefullt inte vad som faktiskt har skett. 

Representanten för en av personalenheterna underströk förståelse som en komponent för lärandet: 

Förståelse är ju en stor del av lärandet. Att bygga förståelse hur mitt jobb ser ut, vad är det jag ska göra och 
vad är det för syfte med mitt jobb. Det tänker jag att man har en god möjlighet i samtalet att skapa bilder på 
nåt sätt. En chef har ju ofta ett större helikopterperspektiv på verksamheten och genom att bygga upp 
samtalet på ett bra sätt så kan man kanske få medarbetarna att få en större förståelse för vad medarbetaren 
ska göra och vad som är viktigt. Men då måste man kanske fördjupa dialogen för man kan inte prata på 
ytnivå då utan man går ner lite på djupet … [Chefen kan uttrycka sig] ”När jag omvärldsbevakar så ser jag 
att de här sakerna kommer att hända på ditt yrkesområde. Vi måste se till att du liksom får den kompetens 
du behöver för att kunna matcha det som vi behöver.” Det här kan vara lite känsligt ibland för chefer är lite 
rädda för att gå in på det här men det är nödvändigt speciellt nu när det går så snabbt i omvärlden. (p2)  

En chef på den arbetsplatsen menade att det inte var så ofta man kunde tränga ner på djupet i samtalen på 

det sätt som är nödvändigt för att det ska bli ett lärande: 

Man pratar om olika komfortzoner och så där, och det är väl inte alla samtal som man kommer ner under 
den här zonen och tränger ner på djupet och det är väl då man börjar lära sig. Jag tror inte att man ska ha 
den ambitionen att alla samtalen ska vara sådana för då blir man nog rätt knäckt. Men jag har nog ett par tre 
stycken sådana om året. (c3) 

Denna chef kompletterade det individuella samtalet med medarbetarsamtal med hela grupper och uttryck-

er en jämförelse mellan det individuella samtalet och grupputvecklingssamtalet: 

Det är nog bättre. För det är mer fokus på konkreta arbetsuppgifter och hur ska vi göra för att lösa detta. 
Har vi rätt kompetens i gruppen eller måste vi tillsammans lära oss, då blir det mer konkret och 
resultatinriktat. … Så de ger nog mer konkreta resultat och så, men det ena bygger på det andra så man 
måste nog ha båda två för det är ju det individuella samtalet som leder fram till att jag ser bilden av gruppen. 
(c3) 

För en av medarbetarna fick ordet ”lärande” en koppling till begreppet ”reflektion” och sedan utvecklades 

svaret så att uppfattningen ömsesidigt lärande tydliggjordes eftersom det är möjligt för medarbetaren att 

lära chefen något:  

Då kan det vara mer reflektion och det är väl ett lärande men om man kommer på grejor som man 
egentligen vet eller ja just det så har vi gjort eller så gjorde ju jag. Det är ju ett lärande att man kommer på 
att jag gjorde bra saker och så. … det har ju varit som när chefen frågar hur jag uppfattar honom som chef 
och hur fungerar han och jag. Då har jag tagit upp grejor som jag tycker har varit bra och det kanske han 
inte har tänkt på och jag menar då har han lärt sig att det var bra grejor, så det är nog åt båda håll, tror jag i 
alla fall. (m6) 

En annan av medarbetarna anser inte att det är så mycket lärande i samtalen: 

Jag tror att samtalsklimatet på enheten och organisationen av arbetet är sådant att, det finns inte mycket 
lärande i det. … Så utvecklingssamtalen upplever inte jag som något nytt utan egentligen en avstämning av 
något vi redan vet. … lärandet finns vid tidigare tillfällen så utvecklingssamtalet kommer inte som nåt nytt 
revolutionerande att vi ska säga nåt som vi inte visste. (m7) 

I den andra organisationen var kanske tanken på ett lärande lite mer tveksam. Men det kanske också fanns 

realism i åsikten att ”det finns säkert i vissa fall och i vissa fall finns det absolut inte” och ”alla möten är ju 
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ett lärande men om man tar till sig det och reflekterar över det som ett lärande, det är jag inte säker på” 

(p1). En chef hade utvecklat en metod att förmedla något som innebar ett lärande för medarbetarna: 

Jag försöker i samtalen att vissa gånger är jag mer mån om att förmedla något som alla i huset ska ha hört 
mig säga i ett privat sammanhang. … Då kan man ju säga att det är en form av lärande för ibland kan jag ta 
upp hur viktigt jag ser på att man har tagit ansvar. Det är inte så att ansvaret bara består av att förmedla god 
vård och omsorg till våra boende som är vår kärnverksamhet. Det räcker inte att säga att jag gör ett 
fantastiskt jobb runt de här individerna som bor på avdelningen, det är jättebra men det räcker inte. Man är 
lika tvungen till annat. Det måste jag formulera på liknande sätt till alla för att alla har hört det direkt från 
mig. Vid vår arbetsplatskonferens börjar jag vanligtvis med ett helt tomt papper, jag har inga saker som jag 
säger utan vi för ett resonemang, där kan jag se att de målen som vi har landat på de landar väldigt mycket 
på det som jag tycker är viktigt. Då är det inte så att jag sitter och föreslår det utan det kommer från 
gruppen. Det är klart att då inser jag att jag har pratat in det här budskapet. Det är väl det man önskar. Sen 
dyker det upp andra saker som jag inte har pratat in och då är det alldeles utmärkt det också. Men det är 
också det att det är ett kvitto på att man har hört och tagit till sig det och gillar det. Man gör det till sitt eget. 
(c2) 

Av medarbetarna kunde det komma kommentarer som ”jag har inte så mycket daglig kontakt med chefen 

så vi hinner lära känna varandra så medarbetarsamtalet för mig är mycket att lära min chef vem jag är” 

(m4). Men i lärandet ingår även: 

Man får ju faktiskt bekräftelse på att man gjort ett bra jobb. Det tycker jag. Vi har den relationen till vår 
chef här och i arbetsgruppen för hon är väldigt lätt att prata med. Vi har ju faktiskt påpekat saker som vi 
tycker att hon ska bättra sig på. (m1) 

Det var ett uttryck för en förtrolig relation där det var naturligt att ge kritik och beröm. Detta gäller inte 

för alla respondenter. På en följdfråga om det går att lära sig något under samtalen blev ett svar: 

Nä, det vet jag inte. Det tycker jag inte. Det var nog en tre år sen jag sa att kom ner för du vet ju inte vad 
jag gör hos min brukare. Kom ner och hälsa på, sa jag.  Ja det ska jag göra sa hon och skrev upp men hon 
har inte kommit än. (m3) 

En annan medarbetare resonerade med sig själv om lärandet och bytte åsikt under tiden svaret gavs: 

Det tycker jag inte att det finns ett lärande. … Men det är klart att för varje gång man har ett 
medarbetarsamtal så lär man sig något. (m5) 

När följdfrågan om det fanns något som kunde utveckla lärandet i samtalen ställdes kom en del tankar 

upp till ytan: 

Det är väl att ha dem oftare i så fall. Ibland kan det kännas lite stressat. … Men det är väl det man uppfattar 
det att det kunde ha varit lite tätare. Jag tycker att det kunde ha varit en gång i halvåret. … Cheferna har ju 
väldigt mycket att göra de också så det är svårt att få den tiden … man får aldrig tid att bli färdig, man 
hinner inte prata färdigt. (m5) 

Den här uppfattningen betonade att lärandet kan öka om samtalen hölls oftare och det uttrycks en önskan 

om lugn och ro under samtalen för att det skulle förmedla ett lärande. 

Kommunikationen i och runt samtalen 

Det material som framställs som stöd och riktlinjer för samtalen är en del av den kommunikation runt 

samtalen som finns. Hur medarbetarsamtalen uppfattas beror till stor del av hur kommunicerandet är både 
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i och runt samtalen. Materialet som personalavdelningarna framställer ingår som en del av kommunika-

tionen i samtalen. De som ansvarar för att ta fram materialet fick frågan om cheferna ges någon utbildning 

i kommunikation som hjälp att hålla bra samtal. Svaren visar att de anser att cheferna oftast har en chefs-

utbildning där de har fått träna på och lära sig om kommunikation. Ett annat sätt att öka sina kommunika-

tiva förmågor är att en chef har ett bra samtal med sin chef. Då kan det leda till att den kommunikativa 

färdigheten går neråt i organisationen.  

I en av organisationerna sa respondenten att: 

vi körde ett projekt för fyra, fem år sen, för kommunikation var något som cheferna ville bli bättre på. … 
Då var det en grundkurs först under två dagar med en konsultfirma och sen hade vi fem olika 
fördjupningsteman, … då fick alla chefer fyra eller fem dagar utbildning. (p2)  

Det framhölls också att i övriga kurser som cheferna deltar i handlar det en hel del om kommunikation. 

När det gäller materialet som ska användas som ett stöd i samtalet så säger en av representanterna för per-

sonalavdelningen att ”det är mer som en uppslagsbok, en idéspruta, så det är ett väldigt omfattande 

material som man plockar russinen ur utifrån den situation jag har just nu” (p2).  

När cheferna fick frågan om hur de upplevde kommunikationen mellan dem själva och personalavdel-

ningen var uppfattningen att det inte var någon egentlig kommunikation mer än att de hade ett material 

som stöd för samtalen. Någon betonade att personalavdelningen inte har efterfrågat några synpunkter. 

Däremot fanns det åsikter om materialet. Den generella uppfattningen är att materialet är väldigt omfat-

tande och att det blir ett stelt samtal om materialet följs: 

När man hör tongångarna i chefsgruppen tycker jag ofta att man tycker att det är för stort och för 
omfattande och för många frågor och det håller jag med om men man får själv ta ansvar för att modifiera 
lite grann. (c4) 

Chefernas kommunikation med medarbetarna när det gäller medarbetarsamtalet börjar med att de infor-

merar om att det är dags att hålla samtalen och det är vanligt att det ges råd om att förbereda sig och vilka 

punkter som kommer att tas upp eller om det finns någon fokusfråga som ska behandlas. Kommunika-

tionen i själva samtalet betecknar alla cheferna som bra. Oftast går det lätt att samtala. En av cheferna har 

dock problem med att ett antal av medarbetarna varje år vägrar ha medarbetarsamtal. Orsaken till detta är 

inte känd av chefen men något som var gemensamt för dessa är att de tillhör dem som har lägst utbildning 

av den här chefens medarbetare. Det går inte att säga att detta är orsaken. Vid intervjuerna med andra av 

denna chefs medarbetare kom samtalet in på dem som inte går på medarbetarsamtal och den orsak som 

då presenterades var att det hade samband med ett förändringsarbete som skedde under en tidigare chef. 

Hur tyckte då medarbetarna att kommunikationen i och runt samtalen är? Medarbetarna till en av cheferna 

uttryckte att de inte följde materialet så mycket utan ”pratade fritt” (m1, m2, m3) vilket kan uppfattas som 

att det var ett uttryck som deras chef använde. Det var också vanligt att kommunikationen betraktades 

som lätt, öppen, avspänd, otvungen, resonerande och ärlig. En av respondenterna uttryckte att kommuni-
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kationen hjälpte till att ta bort den plågsamma känslan som fanns innan samtalet började men som efter 

hand försvann vartefter samtalet fortskred. Ett par av respondenterna betonade vikten av bra samarbete 

och relation till chefen: 

Det fungerar jättebra, det är väl snarare styrt av mina relationer till chefen än själva formerna för samtalet. 
Jag har förtroende för min chef och vi har bra kommunikation i allting och det smittar av sig på själva 
utvecklingssamtalet och gör att det blir bra också. (m7) 

Några respondenter uttryckte att det var en av de få gånger på året som de träffade sin chef. De kunde 

ringa när det fanns behov men i övrigt hade de ingen personlig kontakt med sin chef.  

Materialet som framställs på personalenheterna är också en del av medarbetarnas kommunikation runt 

medarbetarsamtalet. I den ena organisationen var den allmänna meningen bland medarbetarna att materi-

alet inte användes alls medan det i den andra organisationen användes i viss utsträckning enligt medarbe-

tarna. ”Jag kan tänka mig att det är bra för nya chefer och de som inte har så stor erfarenhet” (m5) var en 

kommentar som gavs om materialet. När det gäller personalenhetens stöd uttryckte en annan medarbetare 

att: 

För mig ser jag inte riktigt personalenheten som en faktor i det utan det här är en intern angelägenhet men 
naturligtvis ursprunget är personalenheten men för mig finns inte de med i tankarna när jag tänker 
utvecklingssamtal. Det här är för mig en process inom enheten mellan mig som medarbetare och chefen. 
(m7) 

Vid frågan om vilket stöd de fick från personalavdelningen gavs bland annat dessa kommentarer som av-

slöjar att medarbetare inte alltid är insatta i hur deras egen organisation fungerar: ”Jag tänkte inte ens att 

det kommer från nån personalavdelning. Vår lilla värld är här och vi tror att allt kommer härifrån” (m4). 

”Personalavdelningen? Vad menar du då? Mina jobbarkompisar?” (m3). 

Påverkan och delaktighet i samtalen 

Som några påpekade under intervjuerna är medarbetarsamtalet medarbetarens samtal med chefen och nå-

gon uttryckte att det var det enda samtalet som var dedikerat till medarbetaren. Detta gör att möjligheten 

att påverka samtalet blir större än andra samtal. Men är det verkligen så i praktiken? Det var ett entydigt 

svar på frågan om de hade möjlighet att påverka. Från upplevelsen att ”absolut men nu är jag inte så pratig 

men det får jag om jag vill, det är nog ofta hon som tar upp först, sen frågar hon om det är något som jag 

tycker” (m3) till ”i de samtal vi haft så är det oftast bara en bekräftelse på att jag behöver utveckla det här 

området och jag föreslår att göra det på det här sättet och chefen säger att det låter som en bra idé, så gör 

vi. Hittills har jag alltid kunnat påverka det till hundra procent” (m7). 

En förutsättning för att kunna påverka är att det finns möjlighet att vara delaktig i det samtalet behandlar 

och kunna ta upp det som känns viktigt. Därför var det viktigt att ta reda på hur upplevelsen av delaktig-

het var och även om den uppmuntrades på något sätt. Representanterna för personalenheterna tillfrågades 

hur de försökte stimulera delaktigheten i samtalen. Deras svar visade att de värderade delaktigheten myck-
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et högt. I den ena organisationen hade det hållits seminarier för chefer och där hade de framhållit forsk-

ning som visade att chefer oftast tog för stor plats i samtalen och uppmuntrat cheferna att försöka hålla 

igen lite och låta medarbetarna få möjlighet att ha en nyckelroll. En av cheferna som intervjuades refere-

rade till det här tillfället med kommentaren: 

Det är ofta när man sitter och ska hålla ett sådant här möte att man med automatik, utan att tänka sig för 
ställer en fråga och får man inte ett svar efter bara nån sekund så kan man börja prata igen. Men just det här 
att vara tyst och låta medarbetaren ta initiativ till vad som ska sägas det var lite banbrytande för mig, tyckte 
jag, att börja med det. (c4). 

Den andra organisationen har påbörjat ett projekt för att höja kvaliteten på det arbete som utförs. Det går 

ut på att ta till vara de kunskaper som medarbetarna har för att lösa problemen där de uppstår och hitta 

förbättringsområden. Delaktigheten ökar på så vis att det inte bara blir prat vid ett medarbetarsamtal utan 

här leder det till något konkret, det blir något av det, delaktigheten i samtalet leder till delaktighet i arbetet 

och höjning av ansvarsnivån. Detta kommenterades av en medarbetare som sa att ”vi har ett stort ansvar 

och jag tror att vi förvaltar det” (m1). 

Hur upplever då cheferna att delaktigheten är i samtalen med sina medarbetare? En chef framhåller att 

delaktighet bara finns bland dem som kommer till samtalen och vissa av medarbetarna bryr sig inte om 

samtalen och där är delaktigheten noll. Bland de medarbetare som kom till samtalen finns det skillnader i 

delaktighet, vilket en annan chef också påtalade. Det kunde ha med utbildningsnivån att göra även om det 

var en tanke som den chefen helst inte ville tänka. De som hade en högre utbildningsnivå var mer förbe-

redda och drev på samtalet vilket gjorde att delaktigheten verkade vara större. En annan chef uttryckte sin 

upplevelse av delaktighet att den var hög och att det var ett stort engagemang i samtalen och menade att 

det berodde på två orsaker. Dels hade chefen ett genuint intresse av medarbetarnas situation och dels var 

det ett unikt tillfälle för medarbetarna att i lugn och ro få sitta ner och prata med sin chef eftersom detta 

förekom så sällan. Detta skapade engagemang och delaktighet. 

Medarbetarna hade inget att invända mot deras möjligheter att vara delaktiga i samtalet men det gick att 

lägga märke till att några inte hade så stort behov av att vara delaktiga i någon högre grad. De som har 

visat lite större önskan att vara delaktiga i samtalet har uttryckt upplevelsen som att: 

Jag kanske har pratat lite mer men vi har nog bidragit båda två att samtalet har gått vidare men ibland så 
kanske det har varit jag som har tänkt mer eller så har chefen gjort det och så har jag börjat eller så har han 
gjort det. Så det tycker jag har varit bra. (m6) 

För att det ska bli en delaktighet i samtalen är det nödvändigt att det finns ”en förståelse för och möjlig-

heter att påverka det egna bidragets roll för och i helheten” (Albinsson, 2002, s. 13). En respondent påta-

lade ett hinder för delaktighet i uppfattningen att ”hade man en enhetschef som man var rädd för skulle 

det inte gå” (m2).  
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För att bli delaktig i högre grad krävs det uppmuntran och cheferna har gjort detta på lite olika sätt. ”Che-

fen kan säga att du kan väl börja, berätta lite vad du har funderat över, chefen ställer följdfrågor, utifrån 

vad jag har berättat så kommer det följdfrågor” (m6). ”Frågor! Gärna konkreta exempel. Lite mer hand-

fasta grejor som jag klarar av istället för att bara sätta mig ner och prata om vad jag tycker och känner” 

(m9). En av cheferna förklarade hur medarbetarna stimulerades att vara delaktiga. ”Jag trycker på att man 

ska förbereda sig. Sen så under samtalen så försöker jag hålla mig ganska tyst. Jag har ju haft såna här sam-

tal under några år och min erfarenhet är väl att ju osäkrare man är desto mer pratar man” (c3). 

Syftet med samtalen 

Att ha kännedom om orsaken till att något ska genomföras ger trygghet och förståelse. Av den anledning-

en ställdes frågan vad syftet eller målet med medarbetarsamtalen är. Eftersom personalenheterna framstäl-

ler materialet bör det finnas ett uttalat mål med det arbetet. Likaså förväntar sig nog de flesta att chefer har 

klart för sig vad syftet med samtalen är. Hur tydligt är deras syfte med samtalen för medarbetarna? De 

flesta respondenterna hade en tanke om vad syftet är. Medarbetarna var oftast inte medvetna om att per-

sonalenheten var inblandade i att framställa materialet och många tänkte inte på eller var informerade om 

att de har ett syfte med att framställa materialet eller att samtalen genomförs. En medarbetare hade upp-

fattningen att ”för mig som medarbetare är det viktigare att jag vet hur min chef tänker och tycker än vad 

personalenhetens övergripande mål är” (m7).  

Hälften av cheferna är omedvetna om personalenheternas syfte med att utveckla material och stödja sam-

talen. En chef menade att syftet från personalavdelningen var att göra individuella utvecklingsplaner me-

dan en annan chef uttryckte att det var viktigt för personalenheten att alla har samtalen på rätt sätt och att 

det var en viktig personal- och ledningsfråga som likriktar och styr verksamheten och samlar ihop organi-

sationen. Detta kan jämföras med de svar representanterna från personalenheterna gav: 

Syftet är väl att kunna se vad man behöver, vad individen behöver och vad chefen kan stötta med för 
verksamhetens mål, sen finns det ju en del i samtalet där man tar upp vad man tycker om verksamheten, 
finns det förbättringsmöjligheter, för medarbetaren har ett annat perspektiv och har lättare för att se de 
bästa lösningarna många gånger. (p1)  

Den andra organisationens syfte uppgavs vara att ”stödja och utveckla verksamheten på ett bra sätt, på 

köpet får man då medarbetarnas utveckling” (p2).  

Alla medarbetare uttryckte en tanke om vad chefernas syfte med samtalen kunde vara men inget specifikt 

utan bara något övergripande som kunde vara chefens syfte. Tydligtvis är ett uttalat syfte med samtalen 

inget som det läggs någon tonvikt på. Kravet är att samtalen ska hållas och de medarbetare som inte pro-

testerar mot det kommer på samtalen och cheferna gör vad de kan för att hålla dem så ofta det krävs. Det 

område som de flesta tog upp som ett syfte med samtalen hade med personalvård och personliga relation-

er att göra. Det var kommentarer som ”dels är det väl att verksamheten funkar och att vi når upp till må-

len med verksamhet och grupp, dels är det väl att individen mår bra och känner sig stimulerad och utveck-
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lad i sitt arbete” (m7) och ”det är ett verktyg som de har för att veta vem som jobbar för dem … när man 

lär känna varandra, då jobbar man lite bättre” (m4). 

Ett område som flera uttryckte som ett syfte är utveckling. Utöver den tanken i citatet ovan att bli utveck-

lad i sitt arbete uttryckte en annan medarbetare tanken att ”till stor del är det väl den personliga utveckl-

ingen som ska ligga till grund för den … Vad jag har för intressen att utveckla mig i arbetet, det är väl det 

som är målet egentligen” (m5). Det tredje området som flera kommenterade hade med mål att göra. De 

betonade att samtalen var till för att sätta mål eller att nå mål. 

När cheferna fick frågan hur de förmedlar sitt eget syfte med samtalen till medarbetarna så uppgav två 

chefer att de tog upp det när de informerade medarbetarna om att samtalen ska hållas och under samtalen, 

en annan chef uttryckte att själva syftet inte kommunicerades utan medarbetarna informeras om något 

område som ska behandlas tillsammans med en till tre frågeställningar. En annan av cheferna uttrycker att 

syftet inte förmedlas och anger motiveringen ”organisationen säger att du har rätt att ha ett medarbetar-

samtal med din chef, alltså har jag rätt att ha det” (c1). 

Samtalens roll och värde 

Om medarbetarsamtalen ska karaktäriseras av en positiv känsla har det stor betydelse att samtalen spelar 

en roll och att de har ett värde. Vad upplever chefer och medarbetare för mening med samtalen? Alla che-

fer tycker att det finns ett stort värde i samtalen. En av cheferna konkretiserade detta genom att berätta 

om den styrning och återkoppling som samtalen leder till. En specifik detalj som hade hänt var när denna 

chef hade första samtalet med sina nya medarbetare. De fick frågan om sin utvecklingsplan och ingen 

hade någon sådan. ”Hur kan det sitta 20 utbildade personer här och inte ha en plan för hur de ska kunna 

bli en bättre medarbetare? Det är mycket besynnerligt” (c4). En annan konkret känsla om värdet var att 

”när man är uppe i samtal nummer 23, 24 känner man att det skulle räcka faktiskt, men det är bra, det är 

det, men mycket upprepning och när det är så mycket personal så hinner man inte åtgärda allt som kom-

mer fram” (c2). 

Den roll som samtalen spelar uttrycks på olika sätt. ”De sätter ändå fingret på … medvetenheten om de 

frågeställningar som medarbetarsamtalen innehåller” (c4). ”Den har en stor del i planeringen av vår verk-

samhet” (c3). ”Det här med både medarbetarsamtal och lönesamtal, så behöver det inte vara. Har man 

jobbat ett par år som chef så känner man medarbetarna och då behöver man inte i november varje år, som 

jag gör, gå igenom de här frågorna” (c2).  

Medarbetarna ser också vilken roll samtalen spelar. ”Ventilera lite grann och så och få lite bekräftelse vad 

man gjort bra. Hur man har det privat också. Hon tar upp hur vi mår och hur vi har det hemma” (m2).  

”Jag vill ju tro att det spelar en stor roll. Sen är det väl inte alltid att man ser resultat av det som tas upp” 

(m5). 
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Man sätter sig lite faktiskt och funderar på vad man gör och inte gör i sitt arbete, hur man är mot sina 
kollegor, hur borde man vara, man tänker på hur fungerar vår grupp, med dem man jobbar med … alltså 
det är lite reflektion, det hinner man inte med så där jämt så det blir ett bra tillfälle att faktiskt sätta sig ner 
och fundera över, hur är det? (m6) 

Men det är inte alla som är positiva till vilken roll samtalen har. På frågan om vilken roll samtalen har sva-

rade en respondent ”det vet jag inte, det kan jag inte svara på” (m3). 

Värdet med samtalen uttrycktes av en medarbetare som ”man får en chans att prata av sig lite, om lite pri-

vata saker som det kan vara mycket om man har barn och familj och allting” (m5). En annan sa att ”de 

hjälper mig att göra ett bättre jobb och det blir lättare att jobba i chefens anda” (m8). En tanke som ut-

trycktes var att ”jag tycker att det är värdefullt och jag skulle kunna tänka mig mer. Jag skulle nog vilja ha 

det en gång i halvåret” (m2). 

Förslag till förbättringar eller förändringar 

Alla chefer och medarbetare fick möjlighet att komma med förslag till förändringar eller förbättringar på 

samtalen och allt runt dem. Ett sådant förslag handlade om att förändra materialet så att det består av ru-

briker och en samling ord under varje rubrik som i den här respondentens mun fick benämningen under-

ord. ”Har man rubriker och stödord så kan man fånga in värdeord och visioner och annat som vi har i de 

underorden. Det tror jag skulle bli mer lätthanterligt. Då kanske man tänker till lite mer och då blir det lite 

friare samtal” (c4). En annan synpunkt hade att göra med hur frekvent samtalen skedde: 

Jag tycker inte att det räcker med ett samtal per år, så det är nåt jag skulle vilja skicka med till mina kollegor 
att det är nog bra med den här avstämningen på våren. Sen tycker jag att det fungerar bra att samla ihop de 
här resultaten från de individuella samtalen och diskutera det efteråt. (c3) 

En annan förbättringsåtgärd uttrycktes så här av en medarbetare: 

Den största bristen med såna här samtal är att ingen riktigt vet egentligen varför man har de här samtalen. 
Vad förväntas av det här, varför gör vi det här. Det tycker jag oftast är extremt luddigt. Det skulle kanske 
kännas lite mer motiverat att sätta sig och prata de där en, två timmarna om man hade mer koll på vad man 
skulle prata om. Vad är det meningen att vi ska komma fram till? (m9) 

När det gäller frekvensen av samtalen har det i några av svaren framkommit önskemål som inte är direkt 

samstämmiga. En chef ansåg, som tidigare redovisats, att när det gått en tid är medarbetarna så bekanta att 

samtalen inte behövs, då räcker det med att ha samtal med någon som inte fungerar så bra. I motsats till 

detta svarade en chef, som jag återkommer till senare, att det inte räcker att ha ett samtal om året. Bland 

medarbetarna var det två tredjedelar som hade eller ville ha samtalen mer frekvent än en gång per år. De 

övriga tyckte att det var en bra frekvens. Det är värt att lägga märke till att ingen av medarbetarna uttalade 

att de klarade sig utan samtalen. Flera medarbetare hade funderingar på hur frekvent samtalen skulle hål-

las. Det uttrycktes på de här sätten: 

Det är väl att ha dem oftare i så fall. Jag tycker att det kunde ha varit en gång i halvåret. Men jag kan förstå 
att det kanske är omöjligt men jag tror att det skulle ge väldigt mycket. Det behöver inte alltid leda till 
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någonting men det kan vara jättetungt på avdelningen, både med de som bor här och problem med 
personalgrupp men bara man får prata av sig ibland. (m5) 

När jag går därifrån kommer jag på att det ville jag prata om också och så har jag glömt det. Man kanske 
skulle ändra så att man delade upp det. Att man hade del 1 och del 2. Kanske ett medarbetarsamtal och sen 
en uppföljning som kanske är lite kortare. (m4) 

Under intervjun reflekterade en chef över sina samtal och kom fram till en liknande tanke om att ha en 

uppföljning av medarbetarsamtalet: 

I våra kompetensutvecklingsplaner kommer vi överens vad som ska göras och om det är jag eller 
medarbetaren som ska ansvara för det och när det ska vara klart, men sen följer jag väl inte upp det förrän 
kanske nästa gång vi har samtal. Det är väl sånt man skulle kunna förbättra också. Men det kan vara ett 
problem med det delade ansvaret, att man förstår det. (c3) 

Intressanta tankar och upplysningar 

Hur är det då med återkopplingen till personalenheterna från chefer och medarbetare? En av cheferna 

berättade om sin kontakt med personalenheten för att redogöra för sina synpunkter på materialet och de 

hade lyssnat på ett öppet sätt. En av representanterna från personalenheten berättade om att chefer delta-

git i utarbetandet av det senaste materialet för medarbetarsamtalen: 

Sen i det här fallet, att omvärldsbevaka på det sättet, det är chefer som har varit med och tagit fram den här 
reviderade mallen. Det är till och med några chefer som har testat mallen innan vi gick ut med den och 
använde den som mall. Så det är ett sätt att omvärldsbevaka inom huset så vi inte sitter och gör den på 
personalenheten. (p2) 

I övrigt var det ingen som hade gett några synpunkter och några kommenterade att det inte hade efterfrå-

gats. Representanterna från personalenheten redogjorde för att de använde medarbetarenkäterna för att 

samla in information om hur ofta samtalen hålls och hur de upplevdes. De skaffade sig ingen information 

om materialet eller samtalen på något annat sätt. 

Något som efterfrågades av några medarbetare var ett mer specifikt material för deras typ av verksamhet. 

Det generella materialet hade frågor som inte var tillämpliga på deras arbetssituation och kändes därför 

inte så relevanta.  

En av cheferna hade gjort en skiss över hur flödet med samtalen över året såg ut. Förklaringen över den 

skissen uttrycktes med de här orden. 

Om man börjar årscykeln på hösten så har vi de stora utvecklingssamtalen. Ungefär samtidigt drar den stora 
verksamhetsplaneringen för nästa år igång. Då får jag ju riktlinjer uppifrån vad som är viktigt för 
kommande år och jag kan föra vidare det i utvecklingssamtalen. Sen har jag lagt upp det så att det viktiga är 
ju att vi knyter det här till verksamheten och inte utvecklar individen för att man ska utvecklas för skojs 
skull. Därför är ju egentligen inte individen det viktiga utan den viktiga enheten tycker jag är gruppen för i 
alla fall på min enhet så arbetar man nästan alltid i grupp och löser arbetsuppgifter tillsammans och då är 
det ju gruppens kompetensnivå och gruppens utvecklingsbehov som är det viktiga. Så jag brukar samla 
ihop, efter de individuella samtalsdialogerna, det som så att säga rör gruppen, det kan ju komma fram till att 
vi, totalt sett, saknar någon typ av kompetens och det ser man inte i det enskilda samtalet men när jag lägger 
ihop alla samtal så ser jag ju luckorna. Så har jag en gruppdiskussion då jag tar upp sådana frågor som gäller 
alla. Det sker ju också på senhösten. Sen så går vi över årsskiftet och början av året. Då brukar vi ha någon 
typ av planeringsdag då vi har lite omvärldsspaning och lägger upp årets arbete. Då har vi inputen från de 
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här samtalen under hösten. Sen så under våren har jag individuella avstämningssamtal någon gång under 
våren innan sommaren. Ibland har vi löneförhandlingar under året och det är ju lite som ett 
utvecklingssamtal i lönesamtalet för man pratar ju om vad som är bra och dåligt (c3). 

Denne chefs medarbetare kommenterade också det här förfarandet och framhöll att de hade utformat det 

här sättet att hålla samtalen tillsammans på enheten och att de var mycket nöjda med att ha den ordning-

en.  

En fråga som kan vara svår för många medarbetare att svara ärligt på handlar om samarbetet med chefen. 

För att minska känsligheten i den frågeställningen berättade representanten från personalenheten att de 

formulerat frågorna mer ur sakperspektiv än personperspektiv: 

Vilka är chefens starka sidor och vilka sidor bör chefen utveckla? Båda förbereder sig för det. Den frågan är 
väldigt konkret och inbjuder till att våga och bygga tillit och det är kanske inget man gör vid första samtalet. 
(p2) 

Att våga var också något som betonades när ämnet skattning av medarbetare berördes: 

Men möjligheten finns här att de kan göra en skattning. Chefen gör sin skattning och medarbetaren sin 
skattning. Fast det är väl det här som många tycker är för komplicerat. Det här är ju, men jag tycker att man 
måste våga närma sig de här frågorna. (p2) 

Detta kan vara ett tecken på att det sker ett närmande till den internationella varianten av medarbetarsam-

tal där det inte är ovanligt att det görs bedömningar av medarbetarnas prestationer. Kommentaren här 

ovan innehöll också tanken att ”om man gör medarbetarsamtalet rätt så är lönesamtalet väldigt lätt” (p2). 

Resultatsammanfattning 

Resultatet ger vid handen att det läggs ner arbete på att framställa ett material till stöd för samtalen som 

används till största delen för att förbereda samtalen. När samtalen hålls lägger de flesta materialet åt sidan. 

Några kunde se en form av lärande i samtalen medan flertalet inte tyckte att det förekom något lärande. 

Den huvudsakliga kommunikationen med personalenheten var genom det framställda materialet. Chefer-

na tyckte att det gick bra med kommunicerandet i samtalen medan det av medarbetarnas svar kunde ur-

skiljas att relationen till chefen påverkade hur kommunikationen i samtalet var även om ingen tyckte att 

det var brister i kommunikationen. 

Det var inte alla chefer som hade något mål eller syfte med samtalen och för en del medarbetare var det 

mer som en trevlig stund. De chefer som hade ett klart syfte var benägna att hålla det för sig själv eller 

åtminstone inte tydligt förklara det. När chefer och medarbetare fick frågan vad chefer och ledning hade 

för mål och syfte med samtalen hade de flesta en fundering på vad det kunde vara men det var ingen som 

med säkerhet kunde tala om vad någon annan hade för syfte. Det gör att en del funderar på vad orsaken är 

att samtalen ska hållas. 

Påverkan och delaktighet förekommer i medarbetarsamtalen och av svaren går det att förstå att det görs 

ansträngningar för att samtalen ska vara så jämbördiga som möjligt. Medarbetarna känner att de har möj-
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lighet att påverka och de känner oftast delaktighet i samtalen. Det är utmärkande att flera medarbetare 

gärna låter chefen styra och leda samtalet och inte känner behov av att ta över den rollen. Detta är också 

märkbart när det gäller värdet och betydelsen av samtalen. De flesta värdesätter samtalen även om det inte 

gäller alla. 

Det finns tankar på förbättring. Främst är det materialet som används i samtalen och frekvensen av dem 

som det finns tankar om. Det är värt att lägga märke till att det uttrycks önskemål om att få bidra till ut-

vecklandet av material och att göra mer uppföljning av samtalens kvalitet från både medarbetare och che-

fer.  
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6 Avslutande diskussion 

De uppfattningar som respondenterna har gett uttryck för i den här undersökningen är intressanta. Det är 

glädjande att konstatera att ingen av respondenterna uttryckte att de kände sig förbittrade, nedslagna eller 

olämpliga för produktivt arbete i flera veckor efteråt som W. Edwards Deming (Glen, 1990) uttryckte sig. 

Tvärtom går det att lägga märke till att de flesta uppskattade samtalen och ville ha dem oftare än en gång 

om året.  

Lärandet i samtalen är dunkelt  

Respondenterna i den här undersökningen presenterade reflektionen som ett viktigt element för lärandet 

vid medarbetarsamtalen. Detta är något som Mikkelsen (1998) tar upp när det påtalas vilken vikt stöd, 

återkoppling och dialog har: 

Chefen ska sörja för att medarbetaren får det nödvändiga stödet, men också andra än chefen kan utnämnas 
till tränare. Öppenhet och tillit är en förutsättning för löpande återkoppling och uppföljning, och man bör 
lägga vikt vid att utveckla en reflekterande öppenhet där man för att lära genom dialog ställer frågor om 
sina egna uppfattningar. (s. 150) 

Betoningen av reflekterande öppenhet och tillit visar att det inte bara är viktigt att höra vad den andre 

tycker och tänker utan att det är lika viktigt att ställa frågor till sig själv. När man tvingar sig att motivera 

sina åsikter och uppfattningar ges det möjlighet till egen reflektion. Det leder till ifrågasättande som an-

tingen fastslår ens uppfattning eller ger en grund för utveckling. Erkända forskare som Argyris, Schön och 

Senge har betonat vikten av reflektion över sitt utförda arbete och ett bra tillfälle för en sådan reflektion är 

i medarbetarsamtalen. 

Att chefen använder sitt helikopterperspektiv över verksamheten för att medarbetarna ska få en bättre 

förståelse för sin del i helheten är också en tanke som är värd att poängtera. Om samtalet till stor del kret-

sar kring den enskilde medarbetarens prestation och inte lyfts upp som en del av en helhet leder det till en 

förminskning av medarbetarens insatser. Det är även av stor vikt att en komfortzon mellan chefen och 

medarbetaren inte hindrar deras möjligheter att föra ett djupare samtal. Att komma innanför den zonen är 

inget som går att åstadkomma under samtalet utan det är något som sker i det vardagliga arbetet och det 

kräver en kontinuerlig, nära och öppen kontakt.  

En trend som gick att skönja var att de medarbetare som inte hade så nära kontakt med sina chefer ut-

tryckte att lärandet i samtalen var riktat mot chefen eller att framhålla sig själv. De medarbetare som hade 

nära kontakt med sin chef framhöll mer tankar om avstämning, reflektion och interpersonella frågor som 

en del av lärandet. 

Som det påtalas i litteratur om lärande så är det många gånger svårt att upptäcka när ett lärande förekom-

mer när det inte är en formell utbildningssituation. Några menar att vi utsätts för ett ständigt lärande. Ge-

nom att det är omedvetet eller oavsiktligt som lärandet sker blir det naturligt att de flesta inte är medvetna 
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om att det förekommer. Den uppfattningen förstärktes av denna undersökning. Ett hinder för lärandet i 

de organisationer som deltagit i den här undersökningen är att det inte är fokus på att medarbetarsamtals-

systemet ska vara en del av lärandet eller att det ska förekomma ett lärande. Ett sådant medvetet tillväga-

gångssätt riktat mot ett lärande kan generellt höja standarden på samtalen och fördjupa deltagandet i dem. 

En av cheferna berättade om sin metod att föra fram ett budskap i alla medarbetarsamtal under en om-

gång och vid möten senare kom det här budskapet från medarbetare. Det visar att medarbetarna hade tagit 

till sig budskapet och gjort det till sin egen åsikt. Detta är en inlärning som kan ske utan att det medvetan-

degörs att ett lärande har skett. Det harmonierar med det Säljö skrev om att det vardagliga samtalet ger 

upphov till kunskaper. 

Metoder och kommunikationen i samtalen  

När samtalsfrekvens, engagemang, förtrolighet och tydliga mål med samtalen läggs samman går det att 

förstå tanken med ett medarbetarsamtalssystem som en ledstång i en hel organisations verksamhet. Men 

för att få detta att fungera krävs det mod att ta ett ordentligt grepp om hela verksamheten och våga ut-

mana de gällande metoderna och materialen för medarbetarsamtalen.  

Även i den här undersökningen där nästan alla respondenter har visat intresse för medarbetarsamtalen är 

det ändå tydligt att det förekommer stora skillnader i attityden och förhållningssättet till dem. Precis som 

Brown (1989) och Thomas (1997) uttryckte så finns det många myter om medarbetarsamtalen och de är 

många gånger eftersatta som aktiviteter. Det går att utveckla innehållet och syftet med medarbetarsamtalen 

och göra mer av dem. Hur stora ansträngningar som än görs av personalenheter för att skapa ett så bra 

samtalssystem som möjligt så är det ändå beroende av chefernas förmåga och deras intresse för dem. De-

ras attityd påverkar hur medarbetarnas inställning till samtalen blir, vilket tydligt har visats av den enhet 

där chef och medarbetare tillsammans skapade sitt egna medarbetarsamtalssystem med flera medarbetar-

samtal varje år. I kontrast till det går det att titta på den enhet där chefen uttryckte att det räckte att ha 

samtalen ett par gånger tills man lärt känna medarbetarna, där medarbetarna antingen uttryckte att de 

gärna ville ha samtalen med chefen oftare än en gång om året eftersom chefen sitter på en helt annan plats 

eller att de inte bryr sig om att ha några samtal alls. 

Det förekommer en varning i Mikkelsen (1998) för att fokusera på fel saker när personalenheter utarbetar 

stöd och metoder för samtalen. Det framhålls att: 

många organisationer är överfokuserade på systemdelen och letar efter förbättringar i själva strukturen trots 
att den är helt i sin ordning och lösningen troligare ligger i samspelet mellan personerna … Man har inte 
lagt motsvarande vikt vid hur medarbetarsamtalen ska utvecklas och användas för att fylla eller stödja olika 
organisationers målsättningar. (s. 24 f) 

Utmaningen för ledningar som vill ha väl fungerande organisationer, där medarbetarsamtalssystemet är ett 

av styrinstrumenten, är att motivera ett bra samspel mellan individerna inom hela organisationen. Det har i 

den här undersökningen kommit fram uppfattningar som visar en önskan att få vara delaktiga i medarbe-
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tarsamtalssystemet och att det inte är så mycket strukturen i samtalen utan syftet och målet med samtalen 

som det finns önskemål att utveckla. När det läggs kraft på att tydliggöra vad samtalen ska göra för nytta 

och det finns ett uttalat syfte med dem kommer det att påverka hela medarbetarsamtalssystemet på ett 

positivt sätt. Relationerna till chefen framhölls också av en medarbetare som en orsak till att det blir en bra 

kommunikation i samtalen. Detta styrker de forskningsresultat som visar att chefernas vardagliga attityd är 

avgörande för det resultat de får. Att en chef lyckas ha en bra kommunikation med sina medarbetare är ett 

tecken på att det tagits hänsyn till det syfte chefen har med kommunikationen, att det har uttryckts på ett 

lämpligt sätt, att rätt kommunikationskanal har använts och att det har beaktats vilken individ som ska 

vara delaktig i kommunikationen. 

Åsikter om materialet  

Något som behandlades under intervjuerna var det material som framställs som stöd för medarbetarsam-

talen. Det fanns både stöd för materialet och önskemål om förändring av det. Flera av respondenterna 

hade någon form av hatkärlek till det. Samtidigt som de förespråkade att det ska göras om helt och hållet 

uttrycktes det uppskattning av det. Några använde materialet under förberedelsen men under samtalet, 

uppgav flera, användes det inte alls eller i liten utsträckning. Den chef som hade extra avstämningssamtal 

hade utarbetat ett eget material för det samtalet. I den ena organisationens material står det inledningsvis 

att materialet är medvetet omfattande för att det ska gå att lyfta fram det som är viktigt för varje skede och 

tona ner det som är mindre viktigt. Det är troligtvis så tankarna går på de enheter som framställer stöd-

jande material. Materialet blir omfattande för att det ska finnas stöd för de flesta tänkbara situationer som 

kan uppstå. Detta kräver att cheferna som ska hålla samtalen är pålästa och förberedda för att kunna välja 

ut de delar i materialen som passar för den fas enheten eller avdelningen befinner sig i just nu. Om det inte 

görs något urval i materialet finns det risk för att samtalen uppfattas som ostrukturerade och luddiga som 

det uttrycktes i några intervjuer. 

För att få idéer till utveckling av material som används vid samtalen finns det en del att hämta i Kirkpa-

trick (2006) som behandlar medarbetarsamtal och coaching. En visuell metod finns i Scherp (2004) där 

förståelsefördjupande föreställningskartor beskrivs.  

Delaktigheten är stor  

En positiv upptäckt i den här undersökningen är hur stor delaktigheten upplevs vara. När forskning 

kommit fram till att det finns ekonomiska vinster med delaktigheten och att det förbättrar så många delar 

av arbetet är det glädjande att det inte bara arbetas på att uppnå delaktighet utan att det också av medarbe-

tarna uttrycks att de verkligen känner att de är delaktiga både i samtalen och i arbetet. De ger också uttryck 

för att de blir uppmuntrade att ta del i samtalen och får möjlighet att sätta en prägel på samtalen genom att 

de får inleda samtalen med att säga det de har på hjärtat. 
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Även de som inte kände något större behov av att vara delaktiga uttryckte att de hade möjligheten om de 

ville. De som avstår från möjligheten att vara delaktiga genom att inte komma till medarbetarsamtalen 

kommer att ha svårare att ha del i utvecklings- och förändringsarbeten. Om orsaken till att de inte vill ha 

medarbetarsamtal är att de reagerat för ett tidigare förändringsarbete finns det risk för att de kan försätta 

sin möjlighet att kunna delta i och påverka kommande förändringar om det blir några. En annan tanke 

som framfördes var att graden av delaktighet berodde på utbildningsbakgrund. Det var en lite motbju-

dande tanke, uttryckte respondenten, men det gick inte att förbise den. Å andra sidan upplevde de chefer 

som hade en mycket nära relation och tät personlig kontakt med medarbetarna att delaktigheten var hög.  

Av den här undersökningen går det att dra slutsatsen att även om de flesta har möjlighet att påverka det 

bidrag de tillför verksamheten och att de har ett stort ansvar för sitt arbete så blir delaktigheten högre om 

de har en förståelse för sin del i helheten och att de ofta, helst dagligen, får någon form av återkoppling 

från sin chef. En orsak till det kan vara att deras egenmakt blir betraktad och erkänd i den kontext de be-

finner sig i. För att ytterligare öka delaktigheten, särskilt i medarbetarsamtalssystemet, är det fördelaktigt 

att låta medarbetare delta i processen med stöd till samtalen och att låta medarbetarna få uttrycka sina 

uppfattningar av samtalen. Flera av medarbetarna uttryckte önskemål om att få vara delaktiga i framstäl-

landet av stödjande material till samtalen såväl som att genom medarbetarenkäter eller andra metoder få 

uttala sig om samtalens kvalitet och inte bara hur ofta de har samtal. Detta kan leda till att samtalen upp-

levs ha både mål och syfte som är uttalat och realistiskt. 

Nyttan med samtalen  

Det var påfallande många av respondenterna som tog upp vikten och nyttan av att förbereda sig, även om 

det material som används för att förbereda sig inte används i samtalet. Det uttrycktes också att det fanns 

en nytta med samtalen av flera respondenter. Förutom att lära känna sin chef eller medarbetare så betona-

des att det var möjligt att ta upp personliga saker och att få reflektera över arbetsrelaterade frågor. Nyttan 

av att lära känna varandra på ett djupare och personligare plan för att förstå och nå varandra beskrivs av 

ett exempel i Clampitt (2005) när han refererar till en film av Peter Sellers där han spelar kommissarie 

Clouseau. I en scen står han med en hund bredvid sig och en man kommer fram och frågar: ”Bits din 

hund?” Sellers svarar: ”Nej”. Då hugger hunden mannen i benet varpå mannen argt säger: ”Jag tyckte du 

sa att hunden inte bits”. Då svarar Sellers lugnt: ”Det är inte min hund”. Att skaffa sig lite djupare kun-

skap om varandra kan göra att missförstånd och felaktiga antaganden minskar och det blir lättare att förstå 

varför andra agerar som de gör och har de attityder de har. Det är också av stort värde att se till att kom-

munikationen sker på samma nivå för att inte samtala förbi varandra. ”När kommunikatörer inte delar 

samma antaganden om sammanhang, missförstår de ofta varandra” (Clampitt, 2005, s. 28). 

När respondenterna svarade på vilken nytta de kände att samtalen gav målas en bild av en diamant upp. 

Det kan liknas vid fasetter som glänser samtidigt som det i vissa fasetter finns orenheter som förtar glan-

sen och skönheten. Det uppskattas att få ventilera angelägna saker, både arbetsrelaterade och privata, och 
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få bekräftelse på det som utförts, liksom att få fundera på vad som egentligen görs och inte görs i arbetet. 

Det upplevs att samtalen hjälper till att arbetet blir bättre utfört och i harmoni med vad chefen önskar och 

många vill ha samtalen tätare som en följd av den nytta de upplever att det ger. Vilka ”orenheter” i dia-

manten gavs det uttryck för? Det var att samtalen känns som en belastning. En chef började tröttna efter 

hälften av samtalen och tyckte att det räckte med att ha samtalen ett par gånger med medarbetarna. Då 

kan det vara svårt att inse vilket värde samtalen har och vilken nytta de kan föra med sig. Ytterligare något 

som grumlar den nytta samtalen kan ge är när de resultat som förväntas av samtalen inte blir av. Den upp-

byggda förväntan som grusas när det drar ut på tiden och inget händer är mycket tärande för den upp-

skattning som visats för samtalen. Därför är det nödvändigt att båda parter är tydliga med att uttrycka sina 

förväntningar, och skriva ner dem, i slutet av samtalet för att inga felaktiga förhoppningar ska byggas upp. 

Chefens betydelse för att samtalen ska uppfattas som värdefulla  

Även om det verkar vara en god stämning överlag vid samtalen så går det att skönja att relationerna till 

chefen har stor betydelse för vad samtalen leder till och hur förtroliga de uppfattas vara. I de fall medarbe-

tarna inte har någon större personlig kontakt med sin chef så blir betydelsen av samtalet mer på en per-

sonlig nivå där det gäller att skaffa sig en uppfattning om vem chefen är och att berätta om sig själv medan 

de som har en mycket tät och intensiv kontakt med sin chef kan ha ett djupare samtal. Den senare situa-

tionen framkallar en känsla av större värde av samtalen. Även om det hålls regelbundna samtal mellan chef 

och arbetsgrupp varje vecka så har medarbetarsamtalet en stor betydelse för både chef och medarbetarna. 

Däremot visade den chef som sällan träffar sina medarbetare ansikte mot ansikte genom sin uppfattning 

att medarbetarsamtalen inte har någon egentlig mening efter ett par gånger för då känner man varandra 

tillräckligt. Dennes medarbetare däremot värdesätter samtalen så mycket att de vill ha dem tätare, kanske 

inte så mycket för att de behöver en avstämning av resultaten som de övriga som vill ha tätare samtalsfre-

kvens, utan för att de känner ett starkt behov av att få träffa sin chef på tumanhand för att få känna tillhö-

righet och få vara betydelsefulla. 

Styrning av och målen med samtalen efterfrågades  

På olika sätt uttryckte respondenterna att det var lätt att genomföra samtalen, men det efterfrågades i vissa 

fall bättre styrning av innehåll och mål med samtalen. Mikkelsen (1998) framhåller i sin redogörelse av 

värderings- respektive utvecklingsperspektivet i medarbetarsamtalen att: 

utformningen av systemet bör knytas till uppgift och miljö. Vid genomgången av organisationen bör man 
lägga vikt vid innehållet i och formen på strategier, fullmakter, regler, teknik, informationssystem, möten, 
tvärförbindelser mellan organisationens olika enheter och mer informella delar av organisationen. 
Strukturen är viktig för ett bra medarbetarsamtalssystem, men för att systemet ska fungera måste man också 
lägga lika stor vikt vid kommunikation och samarbete. (s. 24) 

Även om det kan vara olika förhållanden på en arbetsplats så är ett tydligt uttalat mål med samtalen avgö-

rande för framgången. Om informationen inför samtalen bara blir att ”nu är det dags att ha medarbetar-

samtal” och en förklaring över hur alla kommer att få tider för samtal blir det inget engagemang från med-
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arbetarna. Utöver den praktiska informationen har den här undersökningen visat att medarbetarna kom-

mer att uppfatta samtalen som meningsfullare om det också tydligt förklaras vad det finns för tanke hos 

chefen att samtalen ska nå fram till och om det finns något särskilt tema eller ämne det kommer att foku-

seras på. Det kan också vara behov av att det material som används utformas på ett sätt som underlättar 

att formulera mål för samtalen och att cheferna sporras att göra något av samtalen. Då kan det bli ett sam-

tal som uppfattas ha ett tydligt syfte och som känns meningsfullt.  

Gruppsamtal som komplement 

Den chef som hade ett samtal med grupperna utöver de individuella samtalen berättade att: 

de här samtalen gör att alla blir pushade att ta ansvar, för det blir tydligt vem som gör vad och vem som har 
mest ansvar och vem som räcker upp handen och säger att då gör jag det. Så det kan stärka och pusha fram 
de gruppmedlemmar som annars kanske hållit sig i bakgrunden och bara glidit med. (c3) 

Att det här är något som betraktas som nödvändigt visas av uppfattningen att ”ska det vara någon poäng 

med utvecklingssamtalet så måste man plocka ut de bitarna som berör andra och återkoppla dem också” 

(m6). En mycket viktig detalj för att det ska bli ett bra resultat av grupputvecklingssamtalen är hur de 

kommer till stånd. En medarbetare berättade att: 

i samråd med chefen och gruppen har vi arbetat fram formen och modellen som vi tycker fungerar bra, 
upplägget då med ett individuellt utvecklingssamtal och senare ett grupputvecklingssamtal för att passa in 
individerna i gruppen och anpassat materialet och underlaget och formerna för det utifrån det och det är 
något gemensamt som vi har gjort och som vi tycker passar bra. (m7) 

Det som kan vara en orsak till att dessa samtal uppskattas kan vara att ”då blir det mer konkret och resul-

tatinriktat”. Jönsson (2004) bekräftar detta resonemang när han uttrycker att: 

de individuella samtalen blir kortare och grupputvecklingssamtalet blir ett viktigt komplement där man t.ex. 
avhandlar produktionsresultat, mål- och måluppfyllelse, planering, kompetensfrågor, gruppens samarbete 
samt ser över hur uppgifterna fördelas och utförs. (s. 32) 

Metoddiskussion 

Det var en stor chansning att välja det kommunikativa relationsinriktade perspektivet till det här arbetet. 

När det här arbetet närmar sig slutet har det visat sig att det har fungerat att ha detta perspektiv. Eftersom 

de grundläggande aspekterna kommunikation, lärande och delaktighet är bärande i det perspektivet har det 

flätats samman med medarbetarsamtalssystemet på ett synnerligen behagligt sätt. De här aspekterna har 

fungerat som en bas för denna undersökning och varit en hjälp att hålla en linje genom litteratursökningar 

och intervjuer så inte sidospåren har villat bort mig från det som ska vara i fokus. Genom att betrakta det 

material intervjuerna gett i ljuset av det kommunikativa relationsinriktade perspektivet har det varit möjligt 

att tydligt upptäcka sådant som annars kan ha förblivit diffust. 

Det känns som ett starkt stöd för det val av ansats som gjorts när Säljö (2011) skriver om det sociokultu-

rella perspektivet i vardagen: 
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Som är vanligt i den sociokulturella traditionen – och hos John Dewey och andra – utgår man ifrån att 
meningsskapande och lärande är vardagliga företeelser som finns i många olika verksamheter: i samtalet vid 
matbordet, i chattrummet, på arbetet, i klassrummet, vid läxläsningen och i andra aktiviteter. Lärande är en 
del av människors vardag och liv och inte enbart en konsekvens av undervisning. (s. 79) 

Även om lärandet är en vardaglig företeelse finns det möjlighet att påverka hur kraftfullt lärandet är ge-

nom att ”förmågan att se vad en situation innebär och möjliggör i termer av lärande (och även om den 

äger rum utanför undervisning) är något som utmärker den som har tillgång till teoretisk förståelse och 

beprövad erfarenhet av hur kunskaper kommuniceras” (Säljö, 2011, s. 79). Den förståelsen och erfaren-

heten behövs även i sammanhang som ligger utanför den traditionella skolmiljön och planerad undervis-

ning. Att använda det specialpedagogiska perspektivet har i den här undersökningen hjälpt till att urskilja 

behovet av kunskaper och erfarenheter för att genomföra medarbetarsamtal som ger nytta och ett värde.  

Det är nödvändigt att använda teorier eller perspektiv av lämpligt slag när det görs en undersökning av en 

företeelse. När det gäller vilka vägar till kunskap och bildning som ska användas i de här sammanhangen 

är den strategiskt viktiga frågan: 

hur de processer som leder fram till beständiga kunskaper och färdigheter, och som stimulerar till vidare 
bildning, ska gestaltas. Betoningen av interaktion och samtal som medel för lärande och meningsskapande 
kommer sig helt enkelt av att detta är människans främsta sätt att ta till sig, dela och utveckla kunskaper, 
erfarenheter och identitet. (Säljö, 2011, s. 79) 

Fortsatt forskning 

En frågeställning som nämns som problem i flera böcker uttrycks av Mikkelsen (1998) att: 

i medarbetarsamtalssystemen är problemet om det är möjligt att få till stånd en dialog mellan chef och 
medarbetare, där medarbetaren öppet och frivilligt vill visa upp sina svaga sidor och utvecklingsbehov, när 
chefen, mot bakgrund av resultatmätning och kvalifikationer, inte bara ska vara stödjande och vägledande 
för att förbättra prestationerna, utan även ge lön och belöningar. Kommer medarbetarna hellre att anpassa 
sig strategiskt till situationen och försöka skyla över sina svaga sidor, utvecklingsbehov och mindre lyckade 
erfarenheter? (s. 30 f) 

Den problematiken är intressant att få veta mer om för att få belyst hur förhållandena är i denna tid och 

vad det kan vara som orsakar att problematiken finns. Efter den undersökning som redovisats här kan det 

vara lätt att tänka att det till stor del beror på vilken öppenhet det finns mellan dem som deltar i samtalen. 
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Bilaga, Intervjuguider 

Frågor till representant för personalenhet 

Hur omvärldsbevakar personalenheten medarbetarsamtalsfrågor? 

Berätta om ert arbete med medarbetarsamtal 

På vilket sätt tar ni tillvara medarbetarnas synpunkter om samtalen? 

Hur tränas cheferna regelbundet i att hålla samtalen och göra bra utvärderingar av medarbetarna? 

Hur hjälper ni cheferna att bli duktiga på att identifiera behovet av kompetenshöjning? 

Hur värderar ni öppna, förtroliga och väl utförda medarbetarsamtal? 

Vad har ni för åsikter om egenvärdering, värdering från medarbetare (underlydande) och värdering av kol-
legor för att identifiera styrkor och svagheter? 

Hur påverkar ni chefernas och medarbetarnas engagemang för samtalen? 

Vilka kunskaper att leda samtal ger ni cheferna? 

Hur stimulerar ni delaktigheten från chefer och medarbetare? 

Beskriv sättet det förekommer ett lärande i samtalen. 

 

Frågor till chefer 

Hur upplever du medarbetarsamtalen? 

Hur använder du informationen från personalenheten? 

Vad är målet med samtalen? 

Hur identifierar du behovet av kompetenshöjning? 

Hur medverkar du till att personalenheten får feedback på sitt arbete? 

Vilka anpassningar krävs för att du ska nå varje medarbetare? 

Vad anser du om fortlöpande träning att hålla samtalen? 

Vilka förslag på förändringar och förbättringar av samtalen har du? 

Vilken roll spelar medarbetarsamtalen i organisationen? 

Hur stimulerar du delaktigheten från medarbetarna? 

Hur får du medarbetarna involverade i samtalsprocessen? 

 

 



 

 

Frågor till medarbetare 

Vad är din upplevelse av medarbetarsamtalen?  

Vad är målet med samtalen? 

Berätta hur du känner att du kan påverka innehållet i samtalen 

Vad tycker du om det stöd personalavdelningen ger? 

På vilka sätt uppmuntras du att vara delaktig i samtalen och det samtalen ska behandla? 

Vilken roll anser du att medarbetarsamtalen har för dig? 

Vad leder samtalen till? 

Berätta vilka förändringar eller förbättringar av samtalen du skulle vilja se 


