
 
 

Örebro universitet  

Institutionen för humaniora,  

Utbildnings- och samhällsvetenskap  

Sociologi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbetarsamtal utifrån ett medarbetarperspektiv 
 

      En fallstudie av Studentavdelningen vid Örebro universitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologi C med inriktning mot 

organisation och arbetsliv, 30 hp 

Självständigt arbete 15 hp 

Hösten 2015 

Författare: Karin Boström och Frida 

Siveborn 

Handledare: Anita Cvetkovic 



 
 

Örebro University 

School of Humanies, Education and Social Science 

Sociology, Advanced Course, 30 hp 

Essay, 15 hp, Autumn 2015 

Title: Employee appraisal - A Study on Student Services at Örebro University 

Author: Karin Boström and Frida Siveborn 

 

 

Abstract 
 

 

This study aims to explore through a sociological perspective, how employees' perceive the 

employee appraisal. The study highlights the employees' attitudes and images of the employee 

appraisal. The study used qualitative interviews with six employees and the manager of Student 

Services at Örebro University. The study addresses the following questions: 

 

 Which cultural and structural factors affect the appraisal according to the employees? 

 Which effects of the appraisals do the employees experience? 

 

The theoretical framework is based on four concepts; communication, social interaction, 

organizational culture and professional bureaucracy. These were used in the analysis of 

empirical data. The results shows the employees’ perspectives of the appraisal, the effects that 

the appraisal lead to and factors that influence outcomes of the employee appraisal. The 

employees' experience such opportunities with the appraisal as getting time to reflect on their 

work situation and getting time with their manager. The factors that, according to the study, 

have the greatest impact on employees’ appraisal are the organization's structure and the 

management style. The study also highlights structural and cultural barriers that characterize 

the employee appraisal. The result shows that the employees are confident in their 

professional role and with their manager, resulting in a perceived equal appraisal between 

employee and manager. This study may also contribute to create an increased awareness of 

the importance of appraisals to an organization. 

 

Keywords: Employee appraisal, profession, professional bureaucracy and organizational 

culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 
 

 

Studien syftar till att utifrån ett sociologiskt perspektiv belysa hur medarbetarna upplever 

medarbetarsamtalet. Undersökningen belyser medarbetarnas inställning och bild av 

medarbetarsamtalet. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex 

medarbetare och en chef på Studentavdelningen vid Örebro universitet. För att besvara studiens 

syfte ställs följande frågor: 

 

 Vilka kulturella och strukturella faktorer upplever medarbetarna påverkar 

medarbetarsamtalet? 

 Vilka effekter upplever medarbetarna med medarbetarsamtalet? 

 

Det teoretiska ramverket för studien utgår från fyra begrepp; kommunikation, social 

interaktion, organisationskultur och professionell byråkrati. Dessa användes vid analysen av 

empirin. Resultatet visar medarbetarnas syn på samtalet, vilka effekter samtalet leder till och 

vilka faktorer som påverkar medarbetarsamtalets utfall.  Möjligheter som medarbetarna 

upplever med samtalet är att de fick tid att reflektera över sin arbetssituation och att de fick 

avsatt tid med sin chef. De faktorer som, enligt studien, har störst påverkan på 

medarbetarsamtalet är organisationens struktur och chefens ledarstil. Studien belyser även 

strukturella och kulturella hinder som präglar medarbetarsamtalet. Resultatet visar på att 

medarbetarna är trygga i sin yrkesroll och med sin chef vilket resulterade i ett upplevt 

jämbördigt medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Studien kan också bidra till en 

ökad medvetenhet om medarbetarsamtalets betydelse för en organisation i stort.  

 

Nyckelord: Medarbetarsamtal, yrkesutövande, professionell byråkrati och organisationskultur. 
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1. Inledning 

I denna inledande del presenteras studiens problembakgrund, syfte med studien och dess 

frågeställningar. Här presenteras även organisationen vi valt att göra studien på och deras sätt 

att arbeta med medarbetarsamtal, studiens avgränsningar samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

I Sverige finns det en grundläggande syn på att medarbetarsamtal ska vara ett ömsesidigt och 

utvecklande samtal mellan medarbetare och chef (Lindgren 2001:9). Medarbetarsamtalet kan 

definieras på olika sätt. En av de mest kända benämningarna är utvecklingssamtal vilket 

Granberg (2003:70) definierar som följande: ”Utvecklings- och planeringssamtal är 

systematiskt upplagda samtal mellan chef och medarbetare för planering, ömsesidigt 

informationsutbyte och utveckling av relationer”. 

 

Medarbetarsamtalet kan leda till positiva effekter för såväl medarbetaren och chefen som 

organisationen i stort. Utvecklingssamtalet kan användas som ett meningsfullt instrument för 

medarbetaren och chefen att skapa förutsättningar för utveckling (Ronthy 2004:10). 

Utvecklingssamtalet kan vara en betydelsefull faktor till hög upplevd arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna (Jawahar 2006:232). Detta förutsätter dock att en trovärdig och 

prestationsbaserad feedback ges av chefen. Organisationens intresse för samtalet utgår främst 

från dess potentiella inverkan på medarbetarnas prestationer. Samtalet leder även till ett flertal 

olika attityder och beteenden hos medarbetarna som är av vinstverkande intresse för 

organisationen (Jawahar 2006:214). 

 

Medarbetarsamtalet kan även få negativa effekter för såväl medarbetaren och chefen som 

organisationen i stort. Den vanligaste kritiken mot utvecklingssamtal är att det används som ett 

medel för chefen att manipulera medarbetarna till att anpassa sig efter organisationens 

värderingar och normer (Granberg 2011:493). Detta kan således resultera i att samtalet blir en 

arena till att förstärka normer om det ideala medarbetarskapet (Jakobsen, Nyroos, Olin-Sheller 

och Sandlund 2010:52-53). En ofta förekommande känsla hos medarbetarna är att de känner 

sig osäkra inför samtalet, eftersom hela samtalet i stort känns som en bedömningssituation från 

chefen (Lindelöw 2008:204). I de flesta relationer mellan chef och medarbetare står 

medarbetaren i en beroendeposition till sin chef. Denna beroendeposition kan särskilt synas i 

ett medarbetarsamtal när medarbetaren försöker framhålla en förskönad bild av sig själv 

gentemot chefen (Ronthy 2004:39). Om samtalet tenderar att bli isolerat mellan chef och 

medarbetare riskerar samtalet att bli effektlöst för organisationen i stort (Mikkelsen 1998:9).  

 

Medarbetarsamtalets syfte skiljer sig beroende på vilken människosyn och struktur en 

organisation har (Granberg 2011:479). Detta präglar således ledarens sätt att använda 

medarbetarsamtalet. I den hierarkiska organisationen ligger fokus i samtalet på ekonomi och 

kvalitetskrav. Medan i den platta organisationen används samtalet för förståelseskapande och 

kompetensutveckling av medarbetarna (Granberg 2011:479-480). 

 

Med bakgrund från Granbergs (2011) resonemang är det intressant att studera medarbetarsamtal 

i en hierarkisk organisation.  En fallstudie genomfördes därav på Studentavdelningen vid 

Örebro universitet. På ett universitet finns det en tydlig hierarki och en bestämd ordning i 

beslutsfattandet, vilket även medarbetarna är införstådda i. Universitetet är en statlig myndighet 

och det innebär att samtliga medarbetare måste förhålla sig till rådande författningar och 

policyer. Medarbetarna måste även ta hänsyn till att de arbetar med eller för människor med 
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olika förutsättningar, förväntningar och behov. Den typiska organisationsformen på ett 

universitet är professionell byråkrati (Clegg, Kornberger & Pitsis 2011:526). 

 

Intresset för denna studie grundar sig i tidigare forskning om medarbetarsamtalets hinder och 

möjligheter. Utifrån detta finner vi det intressant att studera medarbetarens upplevelse av det 

jämbördiga medarbetarsamtalet på en administrativ avdelning i en professionell byråkrati. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur medarbetarsamtal upplevs utifrån medarbetarnas 

synvinkel. Studien visar vilka hinder och möjligheter medarbetaren upplever med att ha 

medarbetarsamtal i en professionell byråkrati. Mer specifikt avser studien att belysa hur 

samtalet påverkar medarbetarens motivation och betydelsen för deras yrkesutövande. 

 

För att besvara studiens syfte ställs följande frågor: 

 Vilka kulturella och strukturella faktorer upplever medarbetarna påverkar 

medarbetarsamtalet?  

 Vilka effekter upplever medarbetarna av medarbetarsamtalet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien har som mål att undersöka hur medarbetarna upplever medarbetarsamtalet. Samtliga 

medarbetare som intervjuades har haft minst ett medarbetarsamtal med den nuvarande 

avdelningschefen. Studien syftar att belysa medarbetarnas perspektiv och chefen har endast 

intervjuats för att få en bredare bild av medarbetarsamtalet. Den första frågeställningen ämnar 

att belysa vilka organisationskulturella och strukturella faktorer som påverkar medarbetarnas 

upplevelse av medarbetarsamtalet. Den andra frågeställningen ämnar att belysa vilka effekter 

medarbetarsamtalet kan leda till som kan påverka medarbetarnas yrkesutövande och 

motivation. De begreppen som kommer att användas i studien har avgränsats till ett teoretiskt 

ramverk bestående av; kommunikation, sociala interaktion, organisationskultur och 

professionell byråkrati. 

 

Studien är gjord på Studentavdelningen vid Örebro universitet. Det är på denna avdelning som 

vi vill se hur medarbetarsamtalen upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv. Studentavdelningen 

på universitetet ingår i en professionell byråkrati men tillhör inte den operativa kärnan utan är 

en stödverksamhet. Studien kommer därför inte att redogöra för hur medarbetarsamtalen 

upplevs på någon annan avdelning än Studentavdelningen. 

 

1.4 Studentavdelningen vid Örebro universitet 

Organisationen som har valts är Studentavdelningen vid Örebro universitet. 

Studentavdelningen tillhör en statlig myndighet som har i uppdrag att erbjuda stöd till 

presumtiva studenter, studenter och internt till universitetet.1 Universitetet är en myndighet 

vilket innebär att medarbetarna måste förhålla sig till rådande författningar och policyer. 

Medarbetarna måste ta hänsyn till att de arbetar med eller för människor med olika 

förutsättningar, förväntningar och behov. Arbetet som utförs på en myndighet är politiskt styrt 

och är således en del av samhällets fortsatta utveckling. Universitetet har även ansvar att föra 

arbetet i den riktning som riksdag och regering förutbestämt. Frågorna som diskuteras och 

eventuellt beslutas under ett medarbetarsamtal kan ha en stor påverkan såväl för individen som 

                                                 
1 www.oru.se/Om-universitetet/Universitetets-organisation/Administration/Studentavdelningen/  

http://www.oru.se/Om-universitetet/Universitetets-organisation/Administration/Studentavdelningen/
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på ett makroplan. Studentavdelningen är indelad i tio olika enheter och har sammanlagt 35 

medarbetare. Av dessa är sex män och resterande är kvinnor.  

 

1.5 Medarbetarsamtalen på Studentavdelningen 

Medarbetarsamtalen som genomförs på Studentavdelningen benämns internt som planerings- 

och utvecklingssamtal(PU-samtal).2 Syftet med samtalet är att arbeta mot att nå universitetets 

vision och säkra kvalitén i deras arbete. Samtalen genomförs regelbundet en gång per år i form 

av en dialog mellan medarbetare och chef. Chefen är ansvarig för att samtalet erbjuds, sen avgör 

medarbetarna själva om de vill delta. Samtalet ska fortgå som en dialog som berör uppföljning, 

planering och utveckling. I denna dialog ingår även att diskutera medarbetarens medverkan i 

organisationens utvecklingsarbete, den personliga utvecklingen, verkan för en god arbetsmiljö 

och frågor som berör likabehandling. Medarbetarsamtalet ska alltså innefatta en diskussion om 

medarbetarens arbetssituation, professionella och personliga utveckling. Samtalet bör vara 

förberett, planerat och strukturerat av båda parterna. Inför ett medarbetarsamtal får 

medarbetaren en viss mängd frågor att besvara som samtalet sedan baseras på. Syftet med 

medarbetarsamtalet är bland annat att följa upp tidigare handlingsplaner som gjorts för den 

specifika medarbetaren. Även återkoppling och utvärdering av arbetet görs samt en 

handlingsplan för kommande period. Målet med samtalet är att det ska ha nytta för den enskilde 

individen, chefen och hela organisationen. PU-samtalen är således ett hjälpmedel för att styra, 

utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål.2  

 

I studien kommer flera benämningar av medarbetarsamtalet att förekomma. Främst kommer 

benämningen medarbetarsamtal användas men även utvecklingssamtal samt planerings- och 

utvecklingssamtal. 

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kapitel 1 Inledning redovisas uppsatsen bakgrund, syfte 

och frågeställningar. Vidare presenteras Studentavdelningen och deras arbete kring 

medarbetarsamtal vilket följs av uppsatsens disposition. I kapitel 2 Tidigare forskning redogörs 

för relevant tidigare forskning som berör problemområdet samt reflektioner kring den tidigare 

forskningen. Den tidigare forskningen kommer sedan att jämföras med denna studies resultat. 

I kapitel 3 Teoretisk ramverk presenteras den teoretiska ramen som vi har förhållit oss till och 

som även är grunden för analysen som har förts i studien. Det teoretiska ramverket består av; 

kommunikation, social interaktion, organisationskultur och professionell byråkrati. Utöver 

detta förs även reflektioner kring den teoretiska ramen. I kapitel 4 Metod redogörs vårt 

metodval, kvalitativa intervjuer och studiens målstyrda urval.  Vidare har forskningsprocessen 

redovisats i förhållande till de etiska aspekter som studien har tagit hänsyn till samt diskussion 

kring uppsatsens validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet. I kapitel 5 Resultat och analys 

redovisas studiens resultat och analys utifrån det insamlade empiriska materialet. I kapitel 6 

Slutsatser besvaras studiens frågeställningar.  Vidare görs en avslutande diskussion om studiens 

resultat i relation till tidigare forskning och egna reflektioner. Avslutningsvis presenteras även 

förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

                                                 
2 Faktauppgifter från interna dokument gällande planerings- och utvecklingssamtal vid Örebro 

universitet 2013. 
2 Faktauppgifter från interna dokument gällande planerings- och utvecklingssamtal vid Örebro 

universitet 2013. 
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2. Tidigare forskning 

I denna del av studien presenteras tillvägagångssättet för framtagningen av tidigare forskning. 

Sedan presenteras tidigare forskning i tre delar; motiverande samtal, ledarens betydelse och 

normer på arbetsplatsen. Slutligen görs en reflektion kring den tidigare forskningen. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Artiklarna som ingår i detta kapitel berör medarbetarsamtalet utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

Artiklarna är resultat av sökningar i databaserna Social Abstract och Summon. Sökningarna har 

innefattat internationella och svenska sökningar. Några av sökorden som användes var; 

motivation, appraisal, employees, leadership och norms. När sökningar gjordes märkte vi att 

det fanns en viss begränsning när det kom till forskning om medarbetarsamtal. Merparten av 

den tidigare forskningen har utgått från den internationella motsvarigheten till 

utvecklingssamtal i och med att begreppet medarbetarsamtal endast är skandinaviskt. Därav har 

mestadels internationell forskning använts. Den insamlade tidigare forskningen består av sex 

artiklar och en avhandling. Utifrån detta har tre teman tagits fram; motiverande samtal, ledarens 

betydelse och normer på arbetsplatsen.  

 

2.2 Motiverande samtal 

Ett av de främsta syftena med formella utvecklingssamtal är att ge tydlig prestationsbaserad 

återkoppling till medarbetarna för att öka deras motivation. I Jawahars (2006) studie framställs 

vikten av att kunna ge och få feedback vilket skapar motivation hos medarbetarna. Studien är 

gjord i USA med hjälp av en enkätundersökning som besvarades av 138 personer (Jawahar 

2006:221-222). Från medarbetarens synvinkel tillgodoser feedback under samtalet ett behov av 

att få information. Denna information redogör vilka personliga mål som kan uppfyllas samt 

underbygger förmågan att göra sociala jämförelser (Jawahar 2006:213). Att ge feedback till 

medarbetarna och motivera dem är inte enbart viktigt för individen utan även för 

organisationen. Detta beror på dess potentiella inverkan på medarbetarnas prestationer som 

skapar en mängd olika attityder och beteenden som är av vinstverkande intresse för 

organisationen (Jawahar 2006:214). Resultatet visar att chefens sätt att ge feedback kan påverka 

medarbetarnas tillfredsställelse under ett utvecklingssamtal (Jawahar 2006:232). Resultaten i 

studien understryker behovet av att handledaren bör vara kunnig om den underordnades arbete 

och deras arbetsinsats för att kunna ge feedback på ett stödjande sätt. Om handledaren har 

kunskap om medarbetarens uppgift och ger feedback på ett stödjande sätt kan detta öka 

motivationen såväl som prestationen (Jawahar 2006:232). Det poängteras även att medvetenhet 

om denna insikt bör uppmuntra organisationer att utbilda handledare att bli bättre och 

effektivare i bedömningen av utvecklingssamtalet (Jawahar 2006:232). 

 

Det finns flera positiva aspekter med utvecklingssamtalet vilket ökar motivationen hos 

medarbetarna (Benson, Brown & Kavanagh 2007:132). Detta förutsätter dock att medarbetarna 

upplever samtalet som jämbördigt och trovärdigt. Bensons m.fl. studie är genomförd i 

Australien och bygger på material där respondenterna har fått rangordna olika faktorer på en 

skala, i studien deltog 3335 personer (2007:137–138). Resultatet visar att om medarbetarna är 

nöjda med samtalet är de i högre grad tillfredsställda med sin arbetssituation och har ett högre 

organisatoriskt engagemang. Forskarna har kommit fram till att det finns flera faktorer som har 

en positiv inverkan för att samtalet ska upplevas som rättvist. Dessa faktorer är följande; att 

arbetstagarna upplever att de är en del av bedömningsprocessen, har ett förtroende för att chefen 

agerar rättvist och att medarbetarna har kunskap om samtalssystemet (Benson m.fl 2007:147). 
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Resultatet i sig syftar till att motivera organisationer till att göra den investering som krävs för 

att på lämpligt sätt utbilda både handledare och ledningen i förfarandet. Detta kan således öka 

den upplevda rättvisan i bedömningssystemet och i samtalet (Benson m.fl. 2007:147). 

 

2.3 Ledarens betydelse 

Ledarskap rankas som ett av de mest omdebatterade och undersökta ämne när det kommer till 

forskning om organisationer (George 2000:1028). Det har länge gjorts analyser om hur ledare 

är, vad ledare gör och viken effekt detta har på medarbetarna. Detta eftersom det finns positiva 

och negativa beteenden som överförs från chef till medarbetare (George 2000:1028). 

 

Maria Lindgren visar i sin avhandling att det mest utmärkande i utvecklingssamtalet är hur 

relationen mellan samtalsdeltagarna påverkas av chefen och medarbetarnas auktoritetshierarki 

(2001:222). Avhandlingen är genomförd med hjälp av fyra intervjuer med medarbetare på fyra 

olika arbetsplatser i Sverige (Lindgren 2001:43). Resultatet visar på att chefen ses som 

informationssökande och utövar sin makt genom att styra samtalet med hjälp av ett avslappnat 

kroppsspråk. Detta påverkar även medarbetarens roll som ständigt söker bekräftelse från chefen 

genom att lyfta upp sin egen position och instämma med chefen. Cheferna är ofta medvetna om 

denna hierarki som finns mellan samtalsparterna. Resultatet visar att cheferna använder 

samtalstillfället för att styra medarbetarens attityder och handlingar mot egna önskemål 

(Lindgren 2001:243-244). Det är cheferna som dominerar i interaktionen och samtalen är 

därmed inte jämbördiga i verkligheten trots att det är något som svenska organisationer 

eftersträvar (Lindgren 2001:241-243). Detta innebär att samtalsdeltagarna inte heller kan befria 

sig från sina roller som chef och medarbetare under samtalets gång. Upplevelsen av ett 

jämbördigt samtal är således endast skenbart (Lindgren 2001:252). 

 

Ett nära kopplat begrepp till ledarskap är makt. Organisationen har en påverkan på den enskilda 

individen, något som kan beskrivas som en form av maktöverförande (Nicolaou-Smokoviti 

2004:413). Studien av Nicolaou-Smokoviti är genomförd med en enkätundersökning där olika 

ledarstilar rankades på en skala ett till fem (2004:408). I studien deltog 1305 personer 

(Nicolaou-Smokoviti 2004:415-416). I undersökningen konstateras det att oavsett om ledaren 

är man eller kvinna tenderar personen som är ledare på en hög position ha mer auktoritet än 

personer med lägre ledarposition (Nicolaou-Smokoviti 2004:422). Slutligen sägs det att höga 

befogenheter och mycket ansvar kräver en viss typ av ledarskap, vilket kan ses som en form av 

maktposition (Nicolaou-Smokoviti 2004:422). En vanlig situation där maktövertag upplevs är 

just medarbetarsamtalet eftersom parterna har olika positioner inom organisationen. 

 

2.4 Normer på arbetsplatsen 

I Asmuß studie (2013) visar resultatet vilken påverkan normer har på medarbetarna och chefens 

beteende i en samtalssituation. Studien är genomförd i Skandinavien med hjälp av en 

litteraturstudie för att lyfta fram olika mål med utvecklingssamtal (Asmuß 2013:554). Studien 

visar på att deltagarna agerar utifrån ett förutbestämt sätt att vara (Asmuß 2013:566). Det 

skandinaviska idealet sägs vara att en jämbördig dialog förs mellan parterna. I studien 

framkommer att det optimala förhållningssättet är att chefen är den lyssnande parten och 

medarbetaren är den som i första hand talar. Det finns även resultat som visar på att deltagarna 

i samtalet eftersträvar att ständigt förhålla sig till de interna begränsningar som finns och 

skyldigheter som inrättats på lokal nivå (Asmuß 2013:566). 

 

Jakobsens, Nyroos, Olin-Shellers och Sandlunds studie (2010) visar på att frågor om stress eller 

balans mellan arbetsliv och privatliv kolliderar med organisationens institutionella agendor 

gällande normer och mål. Studien är genomförd hos ett medelstort företag inom den finansiella 



6 
 

sektorn i Sverige, totalt deltog 16 personer. Analysen grundades på filmsekvenser från 

inplanerade samtal mellan chef och medarbetare (Jakobsen m.fl. 2010:64). I 

medarbetarsamtalet visar sig en dold agenda exempelvis genom att chefen informellt informerar 

om önskad hög tolerans för stress. Detta i sin tur gör det problematiskt för medarbetarna att 

lyfta fram frågor relaterade till deras erfarenheter. Enligt Jakobsen m.fl. kan detta resultera i att 

problem lämnas olösta, vilket i det långa loppet skulle kunna påverka organisationens vinst, 

medarbetarnas välbefinnande och arbetskraftens hållbarhet (2010:52-53). Normer om den 

ideala medarbetaren formas således delvis utav en dold agenda i organisationen som i sin tur 

tas i anspråk under medarbetarsamtal. Samtalet blir istället en arena till förstärkning av normer 

om det ideala medarbetarskapet snarare än att skapa ett jämbördigt och utvecklande samtal 

(Jakobsen m.fl. 2010:52-53).  

 

Fortsättningsvis visar Jakobsens m.fl. studie att viktiga drag hos den gode medarbetaren är att 

vilja arbeta, vara positiv och satsa på karriären (2010:51). Forskarna anser att det finns goda 

skäl att anta att utvecklingssamtalet är ett problematiskt tillfälle för förhandlingar gällande 

frågor om balans mellan arbete och privatliv (Jakobsen m.fl. 2010:53). Medarbetaren hamnar i 

en utsatt situation med små möjligheter till uttryck av oro som avviker från normen. Chefernas 

formuleringar sätter gränser för medarbetarnas bidrag till samtalet. De dolda riktlinjer som 

förekommer i samtalet medför även nya insikter om stresstålighet. Dessutom tilldelas ansvaret 

för upplevelser av negativ stress till den enskilde medarbetaren istället för organisationen. Detta 

skapar således sämre kvalité för samtalet såväl som en försämring av medarbetarens välmående 

(Jakobsen m.fl. 2010:53). 

 

Även Lindgren menar i sin avhandling att utvecklingssamtalen tenderar att vara ett tillfälle för 

chefen att påverka medarbetarens attityder och handlingar (2001:245). Samtalet används 

således inte bara för att fånga information gällande medarbetarens syn på verksamheten och 

arbetsförhållande som medarbetarsamtalets grundidé utgår ifrån. 

 

2.5 Reflektion kring tidigare forskning 

Presenterade artiklar lyfter olika aspekter som påverkar interaktionen mellan medarbetare och 

chef under ett medarbetarsamtal. Artiklarnas utgångspunkter och resultat är relevanta för denna 

studie eftersom alla tre teman är viktiga byggstenar i ett medarbetarsamtal. Chefen har en 

möjlighet att under medarbetarsamtal framföra motiverande feedback, vilket kan ha stor 

inverkan på medarbetarens framtida arbete. Ledaren har stor påverkan på samtalet, något som 

båda parter ofta är väl medvetna om, eftersom det är underförstått att medarbetaren står i någon 

form av beroendeställning till chefen. Ledarskapet är en faktor som kan ha en stor inverkan på 

samtalets utformning, genomförande och dess effekter. Normer på arbetsplatsen är ytterligare 

en faktor som påverkar medarbetarsamtalet och medarbetarens yrkesutövande. Normerna kan 

även påverka inställningen till samtalet och dess kvalité. 

 

Den insamlade tidigare forskningen används i slutdiskussionen för att reflektera över studiens 

resultat. Vi har dock valt att inte fokusera på sambandet mellan dessa aspekter. Mycket av den 

tidigare forskningen är gjord med kvantitativ metod. Genom en kvalitativ studie har istället 

fokus varit att belysa medarbetarnas upplevelser av medarbetarsamtalet. Med vår studie vill vi 

tillföra ytterligare en dimension på forskningen kring medarbetarsamtal utifrån 

medarbetarensperspektiv i en professionell byråkrati. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Denna del redogör för de teorier och begrepp som undersökningen har utgått från som sedan 

kopplats ihop med analysen. Kapitlet redogör för följande begrepp; kommunikation, social 

interaktion, organisationskultur och professionell byråkrati. Kapitlet avslutas med en reflektion 

kring det teoretiska ramverket. 

 

3.1 Kommunikation 

En av de främsta förespråkarna för idén om att det finns en ömsesidig förståelse i ett socialt 

samspel var socialfilosofen George Herbert Mead. Mead (1976) menar att samförstånd och 

kommunikation är en förutsättning för att ett socialt samspel ska uppstå. Meads (1976) teori 

handlar om kommunikation. Den centrala delen är att varje ord, tecken, ljud och kroppsspråk 

används för att stimulera en annan individs handlingar. Alla de gester som människor utför och 

som tolkas på samma sätt av två oberoende individer benämns som signifikanta symboler 

(Mead 1976:191). Det är dock inte självklart att alla människor tolkar in alla gester på ett och 

samma sätt. Detta innebär att när en delad förståelse inte uppstår i ett samspel måste gesten 

bytas ut. När detta sker blir den tolkande parten medskapare i kommunikationen vilket leder till 

att aktören aldrig helt kan styra över hur gesten uppfattas (Engdahl & Larsson 2011:103-105). 

Med hjälp av signifikanta symboler kan människor således kommunicera på ett snabbare sätt i 

och med att de skapar gemensamma handlingsberedskap när de lägger samma betydelse i 

varandras gester (Engdahl & Larsson 2011:107). 

 

För att människor ska kunna göra ett normativt riktigt handlande krävs ett rollövertagande 

(Engdahl & Larsson 2011:54). Ett tagande av den andres roll som Mead har myntat syftar till 

att ha en kommunikativ förmåga (1976:182-183). Detta innefattar förmågan att kunna rikta sig 

till en annan person med förståelse och att sätta sig in i den andre personens ställe (Mead 

1976:182-183). Rollövertagande innebär således att en individ sätter sig i den andres roll och 

perspektiv vilket denne betraktar sitt handlande eller sig själv utifrån. Genom rollövertagande 

skapas en viss distans till sig själv och det går då att betrakta sig själv utifrån den andres ögon 

(Engdahl & Larsson 2011:54). Enligt Mead måste en människa utveckla förmågan att kunna 

generalisera och förhålla sig till den generaliserade andre för att kunna utveckla sin identitet 

fullt ut (1976:120-121). Den generaliserade andres attityd är således ett resultat av hela 

samhällets attityd gällande det sociala åtagande som råder för situationen. Utifrån detta 

utvecklar människan en förståelse för att en individ kan anta flera olika roller samt att olika 

personer kan gå in i en och samma roll i olika sociala sammanhang (Engdahl & Larsson 

2011:56). 

 

3.2 Social interaktion 

Sociologen Erving Goffman (1959/2014) studerar samhället och sociala interaktioner genom 

att utgå från det dramaturgiska perspektivets terminologi. Goffman (1959/2014) använder 

teatern som metafor för att studera och förstå det sociala interaktionsspelet. Perspektivet utgår 

från hur individen spelar och upprätthåller sin roll som är anpassad till den givna situationen 

samt de andra närvarande individernas roller. Goffman menar att alla individer utövar ett 

framträdande inför andra, en så kallad publik, i olika sociala interaktioner i syfte att lyckas 

påverka andra genom att styra deras intryck av situationen (2014:25). För att göra ett trovärdigt 

framträdande måste individen först definiera situationen. Genom att samla in social data om 

andra individers egenskaper skapas en förkunskap om hur individen såväl som de andra 

förväntas bete sig i en viss situation (Goffman 2014:11). 
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Rollen kan te sig olika beroende på om personen befinner sig i den främre- eller bakre regionen. 

Regionen blir således ett sätt för individen att förhålla sig till andra i sociala relationer (Engdahl 

& Larsson 2011:115). Den bakre regionen uppfattas mer som en avslappnad region, där 

personen övar inför sitt framträdande och antar ett mer informellt samt oreflekterat beteende 

(Goffman 2014:101-102). Den främre regionen är den plats där själva framträdandet äger rum 

(Goffman 2014:97-99). När en individs framträdande är i den främre regionen strävar denne att 

ge intryck av att ens aktivitet upprätthåller och förkroppsligar vissa normer i den givna 

situationen. 

 

Enligt Goffman (1959/2014) utövar individen ständigt en presentation av jaget. För att andra 

ska acceptera jaget används olika strategier för att lyckas övertyga om sin roll. Detta sker utifrån 

de krav av förväntningar som finns hos andra inom ramen av rådande förutsättningar. Genom 

att betrakta omgivningen använder personen inramningen av det kontextuella som finns i form 

av rekvisita som utrustning till sceneriet. Utgångspunkten blir således rätt roll till rätt plats 

(Goffman 2014:29). Den personliga fasaden används för att identifiera själva aktören utifrån 

exempelvis kläder, kön, ålder, talmönster och hållning (Goffman 2014:28). Om publiken 

accepterar framträdandet kommer ansiktet att förstärkas och upprätthållas. Dessvärre riskerar 

personer ständigt att tappa ansiktet framför de andra om det uppstår osäkerhet eller ett 

misslyckande av att spela en trovärdig roll (Engdahl & Larsson 2011:114). Individen använder 

därför taktiska metoder, medvetet som omedvetet, för att skydda sitt och andras ansikten i olika 

situationer (Goffman 2014:21-22). 

 

Individen utvecklar försvarsåtgärder samt beskyddande åtgärder i form av social taktkänsla för 

att göra en framgångsrik rollframställning. För att lyckas med ett angeläget socialt samspel 

försöker individer styra andras intryck för att framkalla en speciell reaktion eller upprätthålla 

den givna situationen (Goffman 2014:182). Genom intrycksstyrning i form av ett ursäktande 

eller byte av samtalsämne kan individen rädda sitt eget ansikte såväl som andras från ett 

misslyckande. God social taktkänsla möjliggör således för individer att upprätthålla sin egen 

och andras värdighet vilket leder till att det sociala samspelet kan fortskrida (Engdahl & Larsson 

2011:114-115). De människor som inte kan hantera sociala regler och gemensamma 

situationsdefinitioner riskerar däremot att bli stigmatiserade av andra (Goffman 2014:11).  

 

När en individ spelar samma roll i ett socialt sammanhang flera gånger uppstår en social roll 

(Goffman 2014:23). Den sociala rollen i sig inbegriper flera olika biroller från olika situationer 

och interaktioner. Den sociala rollen är således resultatet av en norm från omgivningen som 

kommer med en rad skyldigheter och rättigheter som individer antas handla efter i varje 

situation. 

 

3.3 Organisationskultur 

Det finns olika definitioner av organisationskultur. Henning Bang (1999) har kommit fram till 

att de olika sätten att definiera organisationskultur har samma innebörd och har därför gjort en 

sammanfattning för att skapa en förklaring. Organisationskultur är de gemensamma normerna, 

värderingarna och verklighetsuppfattningar som utvecklas när medlemmar inom samma 

organisation samverkar med varandra och omvärlden (Bang 1999:24). Dessa kallas även för 

kärnelement, något som påverkar organisationsmedlemmarnas sätt att både tänka och agera. 

Kärnelementen är något som förs över från generation till generation, vilket innebär att den 

enskilde individen socialiseras in i ett visst beteende och förhållningssätt redan från start i en 

ny organisation (Bang 1999:63). Organisationskultur syftar inte på beteende utan istället på 

mentala fenomen, det vill säga det som ligger bakom ett visst beteende och inte beteendet i sig 

(Alvesson & Sveningsson 2008:57). 
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Inom en organisation kan även subkulturer förekomma. När en sammansättning människor har 

ett nära samarbete över tid så kan speciella kärnelement skapas specifikt för den gruppen. När 

subkulturer förekommer är det vanligt att personerna i gruppen har samarbetat med varandra 

under en längre tid och att de har vissa gemensamma nämnare som exempelvis utbildning eller 

ålder. Detta leder i sin tur till att medlemmarna inte behöver ändra på sina kärnelement eftersom 

de redan har något gemensamt (Bang 1999:31). En annan förklaring till varför subkulturer 

bildas är när organisationen inte har en tydlig uttalad identitet. Detta leder till att medarbetarna 

söker sig till andra källor att identifiera sig med som exempelvis yrkestillhörighet, projekt eller 

utifrån vilken position man har i hierarkin (Alvesson & Sveningsson 2008:61). 

 

En viktig pusselbit i arbetskulturens utformning är ledarens sätt att vara och agera. Ledarens 

sätt att arbeta med de övriga medarbetarna sätter en stor prägel på hur arbetsklimatet är och 

personalens beteende (Lindmark & Önnevik 2006:276). Symboliska markeringar fungerar som 

belöningar för att visa vad som är ett bra beteende. Dessa markeringar kan således användas för 

att få fram vilket beteende som ledningen på organisationen ser som ett accepterat och önskvärt 

beteende. Dessa symboliska markeringar är något som kan användas för att skapa en miljö där 

personalen vågar misslyckas för att kunna lyckas hela vägen (Lindmark & Önnevik 2006:277). 

Det finns en varierad bild över hur mycket en chef kan påverka en organisationskultur. Detta 

har således delats in i tre olika uppfattningar. Den första är att ledningen, med hjälp av specifika 

resurser, färdigheter och villkor kan förändra den befintliga organisationskulturen. Den andra 

uppfattningen är att det är väldigt besvärligt för ledningen att göra någon form av påverkan på 

organisationskulturen eftersom den består av djupstrukturer som är svåra att påverka. Den tredje 

och sista uppfattningen säger att påverkan av organisationskulturen är utom all kontroll 

(Alvesson & Sveningsson 2008:63). Sammanfattningsvis kan organisationskulturen ha en stor 

påverkan på individernas beteende på arbetsplatsen. 

 

3.4 Professionell byråkrati 

Henry Mintzberg är en organisationsteoretiker som har utvecklat begreppet 

professionsbyråkrati (ref. i Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012:176). Mintzbergs 

ramverk utgår ifrån organisationsstrukturer med utgångspunkt i hur en organisation är 

uppbyggd och styrd (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2012:176). Det finns tre aspekter som präglar 

synen på strukturen; arbetsfördelning, ansvarsfördelning och organisationsformen. 

Professionell byråkrati är en av fem typiska konfigurationer av Mintzberg som representerar 

olika organisationsformer och dess funktioner (Eriksson-Zetterquist m.fl. 2012:179). 

Professionell byråkrati innebär att organisationen förlitar sig på standardiserade färdigheter 

istället för processtänk. En professionell byråkrati är vanligt på exempelvis universitet, sjukhus 

eller stora konsultfirmor (Clegg m.fl. 2011:526). I en professionell byråkrati har personalen en 

viktig funktion eftersom de tillhör den operativa kärnan. Det finns en standardisering av 

kompetens hos medarbetarna vilket är en av koordinationsmekanismerna (Eriksson-Zetterquist 

m.fl. 2012:180). Personer som ingår i professionella byråkratier har oftare högre självständighet 

på grund av den specialistförmåga som de vanligtvis besitter (Clegg m.fl. 2011:526). Det är 

således personalen som innehar kunskaperna och gör organisationen konkurrenskraftig. Trots 

detta förblir det en byråkratisk organisationsform för att kunna effektivisera och strukturera 

verksamheten. Den struktur som råder i en professionell byråkrati upprätthåller den hierarkiska 

strukturen inom organisationen (Eriksson-Zetterquist 2012:76). En kritik till den byråkratiska 

organisationen är att organisationsformen är ett hinder för medarbetarnas professionella 

autonomi och självbestämmande (Eriksson-Zetterquist 2012:76). Organisationsstrukturen är 

dock inte given utan den är även präglad utav ledningens strategi såväl som organisationens 

egenskaper och omvärld (Eriksson-Zetterquist 2012:180).      
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3.5 Reflektion kring teoretiskt ramverk 

Med hjälp av vårt teoretiska ramverk nås en ökad förståelse över hur medarbetares handlingar, 

beteende och normer skapas i sociala interaktioner. Eftersom studien undersöker ett formellt 

samtal mellan chef och medarbetare präglas ett sådant möte av en social interaktion mellan 

parterna. Med utgångspunkt från interaktionisterna Goffman (1959/2014) och Mead (1976) 

förväntar vi oss att det ställs ständiga krav på individen att kunna samspela och skapa en 

gemensam definition av situationen med andra för att ett välfungerande socialt samspel ska 

uppstå. Med avstamp i begreppet organisationskultur utgår vi från att de gemensamma 

normerna, värderingarna och verklighetsuppfattningarna utvecklas när medlemmar inom 

samma organisation samverkar med varandra eller omvärlden. Ledarens sätt att vara sätter även 

en stor prägel på hur arbetsklimatet är och vilket beteende som är accepterat. En annan aspekt 

som påverkar medarbetarnas beteende är vilken organisationsform de arbetar inom. 

Medarbetare inom en professionell byråkrati har ofta hög kompetens men ett begränsat 

handlingsutrymme. Detta i sin tur kan ha stor påverkan på den enskilda medarbetaren och dess 

yrkesutövande. Studentavdelning innehar en stödjande funktion på universitetet men måste 

ändå förhålla sig till den professionella byråkrati som råder på universitetet trots att de inte 

tillhör den operativa kärnan. Teorierna behandlar situationer som förstås utifrån omedvetna 

handlingar och tankegångar hos en individ. Utifrån detta kan det alltså innebära svårigheter för 

oss i vår studie att återskapa en korrekt och rättvis uppfattning av medarbetarsamtalet eftersom 

det grundar sig på individers subjektiva upplevelser.  

 

Med hjälp av vårt teoretiska ramverk strävar vi efter att skapa en uppfattning om hur 

interaktionen i medarbetarsamtalet upplevs utifrån medarbetarnas beskrivningar. Det vill säga 

utifrån hur deras känslor, förväntningar och beteende påverkar själva samtalet. Den teoretiska 

grunden ger således verktyg för att förstå och studera medarbetarnas respektive chefens 

upplevelse av medarbetarsamtalet.  
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4. Metod 

I detta kapitel redovisas och motiveras den valda metoden för undersökningen. Vidare 

presenteras processen för hur urvalet gjordes samt framtagningen av intervjuguiden. Här 

redogörs även för hur intervjuerna och analysen har genomförts, sedan har även etiska 

aspekter av undersökningen redovisats. I slutet av denna del görs en genomgång av studiens 

validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Avslutningsvis reflekterar vi över metodavsnittet i 

sin helhet. 

 

4.1 Metodval 

Denna studie är en fallstudie som ämnar att belysa medarbetarna på Studentavdelningens 

upplevelse av medarbetarsamtal i en professionell byråkrati. En fallstudie kännetecknas av att 

det avser att undersöka en specifik arbetsplats eller en grupp människor (Bryman 2011:74). 

 

Vi har valt en konstruktionistisk ansats vilket påverkat valet av ämne, syn på organisationen 

och medarbetarna. Ett konstruktionistiskt synsätt innebär att det sociala samspelet hela tiden 

befinner sig i en revidering och inte är fast på något sätt, verkligheten konstrueras således 

ständigt (Bryman 2011:37). För att besvara syftet och frågeställningarna i studien har kvalitativ 

metod använts. Genom att använda sig av en kvalitativ studie i form av intervjuer möjliggörs 

flexibilitet och djup. Bryman menar att kvalitativa intervjuer används för att kunna låta 

intervjun ta den riktning som respondenten tycker är viktig och relevant (2008:412). Kvalitativa 

intervjuer bedömdes vara den bästa metoden för att kunna besvara frågeställningarna. Detta 

eftersom målet med studien är att fånga medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalen. 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod finns alltid en risk att vår tolkning av verkligheten 

som kommer att avspeglas i studien. Studien hade kunnat resultera i ett annorlunda utfall om 

någon annan hade genomfört samma undersökning (Fejes och Thornberg 2009:17).  

 

4.2 Urval 

Urvalsprocessen började med att vi skapa en övergripande bild över vilka organisationer inom 

Örebro län som vore relevanta för studien. Utgångspunkten var att organisationerna arbetade i 

en professionell byråkrati och hade årliga medarbetarsamtal. Vederbörande organisationer 

kontaktades för att se om möjlighet och intresse fanns till att delta i vår studie. Utifrån den 

mottagliga responsen valde vi att genomföra vår studie på Studentavdelningen vid Örebro 

universitet. Avdelningen är även intressant eftersom det är en arbetsplats som inte tillhör den 

operativa kärnan på universitetet utan har en stödjande och administrativ funktion. 

Studentavdelningen utgör således ett fall som kan belysa och exemplifiera våra frågeställningar.  

 

Relevanta personer kontaktades utifrån studiens urvalskriterier. Våra urvalskriterier 

avgränsades till att respondenterna skulle ha deltagit på minst ett medarbetarsamtal med 

nuvarande chefen. Vi har styrt urvalet strategiskt för att få en blandad respondentgrupp. 

Intervjupersonerna har varierade arbetsuppgifter, ålder och anställningstid på avdelningen. Med 

detta som bakgrund får vår fallstudie en mer varierad och representativ bild av 

medarbetarsamtalet för just den här avdelningen. Vårt urval är således ett målstyrt urval, vilket 

även innebär att det är ett icke-sannolikhetsurval (Bryman 2011:392). En studie som utgår från 

ett icke-sannolikhetsurval kommer dock ha svårigheter att kunna generaliseras men kan ligga 

till grund för intressant vidare forskning (Bryman 2011:195). 
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4.3 Intervjuguide 

Inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna utformades två semistrukturerade 

intervjuguider. En för medarbetarna och en för chefen. Båda intervjuguiderna är framtagna för 

att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Därför skiljer sig temana i de två 

intervjuguiderna delvis åt. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer för att få en så 

flexibel intervju som möjligt. Detta innebär att vi alltid kunde ställa följdfrågor men vi 

strukturerade upp intervjuerna med hjälp av olika teman. Studiens tidigare forskning och 

teoretiska ramverk ligger även till grund för hur intervjuguiderna har utformats. 

 

Intervjuguiden för medarbetarna är indelad i olika temaområden (se bilaga 2). Intervjuguiden 

påbörjas med frågor om personlig bakgrund och efterföljande tema är medarbetarsamtal som 

berör frågor om hur medarbetaren ser på samtalet. Följande tema är relation mellan chef och 

medarbetare, här behandlas frågor om hur medarbetaren upplever relationen i olika situationer. 

I temat upplevelse berörs frågor om hur medarbetaren upplever olika delar som 

organisationskultur och normer som kan påverka medarbetarsamtalets utformning. 

Avslutningsvis avrundas intervjuguiden med temat avslutning där respondenten får möjlighet 

att tillföra information som denne anser är viktig för oss att ta del av. 

 

Intervjuguiden för chefen är indelad i olika temaområden (se bilaga 3). Intervjuguiden 

påbörjades med frågor kring personlig bakgrund och därefter organisationen som innefattar 

frågor som berör organisationen i stort samt dess organisationskultur. Temat effekter med 

medarbetarsamtal behandlar samtalets struktur och vilka effekter medarbetarsamtalet har. 

Temat upplevelser av medarbetarsamtalet ämnar sig att få en djupare bild av hur upplevelserna 

ter sig under ett medarbetarsamtal. Intervjuguiden avslutas med temat avslutning där chefen 

fick möjlighet att lägga till information som inte tagits upp under intervjun. Materialet från 

chefens intervju har använts för att få en djupare insikt i hur medarbetarnas upplevelser förhåller 

sig till chefens bild och organisationens mål.  

 

Vid skapandet av intervjuguiderna vägde vi in vilka delar som var relevanta för studien. Det är 

av stor vikt att frågorna är av relevans, att det inte blir för privat och att man inte använder ett 

språk som är svårtolkat samt att en fråga inte involverar flera frågor i sig (Larsen 2009:86). Alla 

intervjupersoner innehar en akademisk utbildning och utifrån detta anpassades språkbruket i 

intervjuguiderna. Intervjuguiden är utformad så att svaren som ges under intervjun ska ge 

tillräckligt med information för att kunna använda svaren från respondenten till att dra slutsatser 

kring studiens frågeställningar (Larsen 2009:84). 

 

4.4 Genomförande 

Först kontaktades avdelningschefen på Studentavdelningen för att se om intresse fanns för att 

delta. Vi bokade in ett möte med chefen som ställde sig positiv till deltagandet. Chefen 

informerade sedan medarbetarna om att en förfrågan om att delta i vår studie skulle skickas ut. 

Utifrån urvalskriterierna valdes tio personer ut varav sex tackade ja till att delta i studien utöver 

chefen. Intervjupersonerna kontaktades via mail i syfte att bestämma tid och plats för intervjun, 

i mailet gjordes även en kort beskrivning av studiens syfte (se bilaga 1). Det är av stor vikt att 

intervjun hålls på en trygg plats för personen som ska intervjuas. Intervjupersonerna ska inte på 

något sätt känna sig bedömd eller betraktad nedvärderande (Larsen 2009:87). 

 

Innan genomförandet av intervjuerna genomfördes pilotintervjuer för att utvärdera och göra 

justeringar i intervjuguiden. Pilotintervjuer bidrar till att säkerställa att frågeställningarna 

besvaras, att frågorna inte är ledande och att det är en rimlig mängd frågor (Larsen 2009:49). 

Pilotintervjuerna genomfördes på personer som hade egen erfarenhet av medarbetarsamtal. 
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Efter genomförandet av pilotintervjuerna reviderades intervjuguiden något, både 

frågeformuleringen, antal frågor och ordningsföljden. 

 

Sammanlagt intervjuades sex medarbetare och chefen på Studentavdelningen, totalt sju 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes face-to-face på intervjupersonens arbetstid, en intervju 

varade mellan 25 och 65 minuter. Samtliga intervjuer började med en presentation av oss själva 

och syftet med studien samt intervjuns upplägg. För att försäkra oss om att intervjupersonen 

kände sig bekväm i situationen gavs möjlighet till att ställa frågor rörande studien innan 

intervjun startade. Det klargjordes även att deltagandet var helt frivilligt och att 

intervjupersonen när som helst kunde välja att inte besvara en specifik fråga eller avbryta 

intervjun helt. Innan intervjun startade ställdes frågan om det var okej att intervjun spelades in, 

vilket alla intervjupersoner godkände.  

 

Under samtliga intervjuer medverkade vi båda. Upplägget var att en av oss intervjuade 

samtidigt som den andra observerade och lyssnade aktivt. Detta gjordes i förebyggande syfte 

för att säkerställa att ingen information av betydelse skulle gå förlorad. Denna metod 

möjliggjorde flexibilitet i intervjusituationen eftersom en av oss kunde ha allt fokus på att 

genomföra intervjun och ställa eventuella följdfrågor. Detta gav oss även en säkerhet i att vi 

inte missade någon betydelsefull aspekt i det som sades. Eftersom två intervjupersoner kan 

skapa en obekväm situation för den som blev intervjuad gjorde vi vårt bästa för att skapa en så 

bekväm situation som möjligt. Ambitionen var att samtalet skulle vara vardagligt rörande ett 

gemensamt intressant ämne. 

 

Intervjueffekten, som innebär att forskarens närvaro påverkar svaren, förekommer ofta under 

en intervjusituation. Forskare får exempelvis inte göra uttryck som visar om respondenten har 

svarat rätt eller fel (Larsen 2009:87). Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på universitetet, 

en neutral och avskild miljö. Vi som intervjuare strävade efter ett avslappnat och neutral 

agerande under intervjusituationen för att undvika att vår närvaro påverkade svaren. Eftersom 

intervjun var ett personligt möte är det ofta svårt att inte påverkas av intervjuarens närvaro. Vi 

gjorde vårt bästa för att respondenten inte skulle välja sina svar efter vad de trodde att vi ville 

höra. Genom hela intervjun ställdes kontrollfrågor för att försäkra oss om att intervjupersonen 

hade svarat överensstämmande och sanningsenligt. Efter varje genomförd intervju fick 

respondenten möjlighet att reflektera öppet och tillägga eventuella kommentarer. Detta för att 

se över om en liknande uppfattning om det som hade sagts under intervjun fanns och för att öka 

den interna validiteten. 

 

4.5 Analysmetod 

Efter intervjuerna transkriberade vi intervjuerna som en första del av analysarbetet. 

Transkriberingen genomfördes samma dag, om det inte var möjligt transkriberades intervjun 

dagen efter. Båda författarna har lyssnat igenom alla intervjuer och kontrollerat dessa gentemot 

det transkriberade materialet. Efter genomförd transkribering lyssnade vi igenom 

intervjumaterialet flera gånger för att skapa oss en tydlig bild av det material som vi hade att 

arbeta med. Efter att alla intervjuer transkriberats gjordes en kategorisering för att skapa ordning 

och samband mellan det som hade sagts. Valet av analysmetoden grundade sig i möjligheten 

att kategorisera det insamlade empirimaterialet efter det omfattande innehållet. 

Kategoriseringsanalysens syfte är att skapa kategorier, meningsfulla mönster eller skillnader i 

det insamlade materialet (Fejes & Thornberg 2009:33). Efter detta lästes materialet igenom 

flera gånger för att lära känna materialet och få en övergripande bild av empirin. Den insamlade 

empirin utgjorde grunden, tillsammans med frågeställningar och det teoretiska ramverket, för 

hur vår reflektion och analys utformades. Efter kategoriseringen framkom två huvudteman som 
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skapade grunden för reflektion och analys; faktorer som påverkar medarbetarsamtalet och 

effekter av medarbetarsamtalet. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns etiska aspekter att förhålla sig till när det kommer till forskning. Detta är viktigt 

eftersom forskningen som genomförs kan ha stor påverkan på samhället och dess utveckling.3 

De grundläggande etiska frågorna berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet 

(Bryman 2011:131). Vetenskapliga rådet (1990) presenterar fyra forskningsetiska principer 

som används inom svensk forskning: informationskravet, samtycketskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Alltigenom vårt arbete har vi tagit hänsyn till dessa 

etiska krav och för att efterfölja kraven vidtogs ett flertal åtgärder. Informationskravet handlar 

om att forskaren är skyldig att informera inblandade personer om syftet med undersökningen 

(Vetenskapliga rådet 1990:7). Genom att informera om vårt syfte vid första mailkontakten med 

respondenterna fick intervjupersonerna all nödvändig information rörande studien (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna frivilligt avgör om de vill delta i 

undersökningen eller ej (Vetenskapliga rådet 1990:9). Samtyckeskravet förutsätter även att 

intervjupersonerna är medvetna och har fullständig information om undersökningens syfte och 

upplägg (Bryman 2011:135). Intervjupersonerna hade när som helst möjlighet att kontakta oss 

för att lägga till, ta bort eller ändra den information som uppgavs vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare ska behandlas anonymt. Materialet med 

koppling till undersökningen ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär 

att personuppgifter förvaras utom obehörigas tillgång (Bryman 2011:132). För att bevara 

respondenternas anonymitet användes fiktiva namn i transkriberings- och analysarbete. För att 

inte kunna identifiera deltagarna kommer heller aldrig ålder att uppges. Noterbart för denna 

fallstudie är att chefen på avdelningen även benämns som chefen vilket har skett genom 

samtycke med chefen. Chefens namn i sig är inte viktigt för denna studie därför har chefens 

benämning redigeras till chefen i citaten. Vi har även valt att inte ta med citat som kan kopplas 

till en specifik medarbetare. Nyttjandekravet innebär att den insamlade empirin endast används 

till det enskilda forskningsområdet (Vetenskapliga rådet 1990:12-14). Vid intervjutillfället gick 

vi metodiskt igenom de fyra olika etiska aspekterna, vi var tydliga med att informera om att 

svaren behandlas anonymt och enbart för vår studie. Efter färdigställandet av studien skickades 

resultatet ut till samtliga deltagare, då möjlighet gavs att kunna ta del av studien och reflektera 

över slutresultatet. 

 

4.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Kriterier som validitet, reliabilitet och generaliserbarhet kan användas för att värdera om en 

studie är trovärdig. Validitet är ett kriterium för att se hur relevant och giltig en undersökning 

är i förhållande till valda frågeställningar. I en kvalitativ undersökning där intervjuer har 

använts kan validiteten stärkas genom att intervjuguiden justeras under arbetets gång så att 

frågeställningar besvaras (Larsen 2009:81-82). I denna studie används semistrukturerade 

intervjuer för att möjliggöra flexibilitet under och mellan intervjuerna. Här har vi alltså kunnat 

göra förändringar i intervjuguiden om vi upptäckt att en fråga inte riktigt täcker det tänka 

området eller detaljer som varit intressanta att veta mer om. För att eftersträva en hög validitet 

har mycket tid lagts vid skapandet av intervjuguiden. Vid skapandet av intervjuguiden lades 

även stor vikt vid att frågorna inte skulle vara ledande utan istället vara öppna där respondenten 

själv fick reflektera. Intervjuguiden ligger till grund för hela studiens empiri det är därför av 

stor betydelse att den är välarbetad. För att säkerställa att frågorna i guiden var relevanta för 

vårt syfte och frågeställningarna genomfördes pilotintervjuer för att kunna göra revideringar i 

                                                 
3 www.vr.se 
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intervjuguiden. Under genomförandet av intervjuerna ställdes många följdfrågor. Allt för att 

försäkra oss om att vi uppfattat respondentens svar rätt och möjliggöra för en mer ingående 

förklaring. Genom att ställa följdfrågor möjliggörs det att uppfatta intervjupersonen på rätt sätt 

och studiens resultat blir rättvisande utifrån intervjupersonens perspektiv.  

 

Reliabiliteten innebär att materialet hanteras på ett noggrant sätt för att öka 

tillförlitligheten.  Detta är ett förebyggande sätt att säkerställa hög reliabilitet (Larsen 2009:81). 

Vi är medvetna om att det är näst intill omöjligt att replikera en kvalitativ studie eftersom den 

grundar sig på subjektiva upplevelser och verkligheten förändras över tid. Därför är det viktigt 

att ta hänsyn att reliabiliteten kan bli låg vid tolkningen av kvalitativ data (Larsen 2009:81). 

Flera åtgärder togs under studiens gång för att stärka upp studiens reliabilitet utifrån studiens 

förutsättningar. Under samtliga intervjuer med medarbetarna användes samma intervjuguide. 

Detta innebar att alla intervjuer berörde samma teman och liknande frågor. För att höja 

reliabiliteten har en utförlig beskrivning av arbetsprocessen gjorts, från början till slut, för att 

möjliggöra för någon annan att upprepa en liknande studie. För att höja reliabiliteten har 

intervjuerna spelats in och sedan transkriberats ordagrant. Genom att spela in och skriva en 

ordagrann transkribering kunde vi enkelt gå tillbaka och lyssna igenom intervjuerna ytterligare 

om så behövdes. På detta sätt har båda haft tillgång till samma material vilket höjer även den 

interna reliabiliteten. Bryman beskriver intern reliabilitet som att alla medlemmar i ett 

forskarteam har en gemensam bild av hur de ska tolka materialet (2011:352). I syfte att stärka 

reliabiliteten ytterligare har under hela studiens process en ständig dialog förts rörande det 

empiriska materialet och slutsatserna. Arbetet med empirin har skett både individuellt och 

gemensamt. En kontinuerlig diskussion har förts om våra tolkningar, uppfattningar och 

slutsatser för att se att vi uppfattat materialet likvärdigt.  

 

Generaliserbarhet handlar om i hur stor utsträckning resultatet från en studie kan appliceras på 

andra liknande fall (Fejes och Thornberg 2009:228). Målet med studien har varit att belysa det 

valda området, inte att kunna generalisera detta mot andra grupper eller situationer. 

Generaliserbarhet utifrån denna studie blir svårt eftersom det är en liten grupp människor som 

intervjuats. Kritiker menar att det nästan är omöjligt att generalisera resultat som är gjort på en 

liten grupp och på en specifik plats på något annat ställe (Bryman 2011:369). Dock kan alltid 

en jämförelsestudie göras med liknande byråkratiska organisationer. Vår förhoppning med 

studien är att inbringa intresse för forskare att fortsätta undersöka detta område för ökad 

generaliserbarhet och kvalité.  

 

4.8 Metodologiska reflektioner 

Studien är genomförd med hjälp av kvalitativa intervjuer men det finns andra metoder som 

skulle ha kunnat appliceras. En metod som hade kunnat användas är go-along metoden. Denna 

metod kan beskrivas som en blandning av observation och intervju.  Metoden innebär att 

forskaren går bredvid individen under exempelvis medarbetarsamtalet. Detta skulle ha gett oss 

möjligheten att vara med under den förberedande delen men även under samtalet och 

uppföljningen. När go-along metoden används kan forskaren ställa frågor under tiden och 

därmed samla in empiri både genom observation och frågor. Detta är en mer aktiv 

insamlingsmetod än enbart observationer (Fangen & Sellerberg 2011:221). Metoden kunde ha 

gett oss en bild av hur medarbetarsamtal går till och frågor hade kunnat ställas direkt på plats 

om behovet fanns. Denna metod skulle kunna ge en förstahandsupplevelse av 

medarbetarsamtalets genomförande. Detta skulle därmed leda till en bredare bild av samtalet 

och stärka studien. Valet föll inte på go-along metoden eftersom ett medarbetarsamtal kan vara 

en privat angelägenhet och vår närvaro hade kunnat inverka samtalet på ett negativt sätt. En 
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annan problematik med denna metod är tiden som tas i anspråk, en tid som det inte fanns 

möjlighet till i denna studie.  

 

Ett annat tillvägagångssätt hade kunnat vara observationsstudie. En observationsstudie innebär 

att forskarna samlar in empiri genom att observera människorna i en specifik situation som 

studeras (Bryman 2011:266). Medarbetarsamtalets genomförande hade kunnat studeras genom 

att vi hade deltagit i eller filmat samtalen. Dock skulle detta metodval vara bristfälligt för vår 

studie eftersom syftet är att belysa medarbetarens upplevelse kring medarbetarsamtalet, något 

som inte går att studera enbart genom observation. Utöver detta skulle även en 

observationsstudie kunna bidra till att samtalet inte genomförs på ett naturligt sätt då vår närvaro 

skulle kunna påverka deltagarnas beteende inklusive interaktionen mellan chef och 

medarbetare. Utifrån studiens förutsättningar och det som har diskuterats ovan beslutades det 

att kvalitativa intervjuer var den mest lämpliga metoden för vår undersökning av medarbetarnas 

upplevelse av medarbetarsamtalet. 

 

Urvalet till undersökningen har skett genom ett målstyrt urval med anledning att skapa en så 

representativ förståelse som möjligt av medarbetarnas bild av medarbetarsamtalet. Några 

positiva delar i hur urvalet är gjort är att chefen inte vet om vilka som valts ut. Det är en 

blandning av människor från olika enheter på Studentavdelningen med olika bakgrunder och 

erfarenheter. Vi tillfrågade både män och kvinnor att delta i vår studie, endast kvinnor valde att 

delta i studien. Det finns därför en möjlighet att resultatet hade sett annorlunda ut om män hade 

deltagit i studien. Det yttersta har gjorts för att anonymiteten inte ska äventyras i uppsatsen 

genom att det endast är vi som har tagit del av intervjumaterialet. Däremot har chefen, som 

tidigare nämnts, godkänt att benämns som chefen trots att det finns möjlighet för identifikation. 

Vid val av citaten som används i resultatdelen har vi även tagit hänsyn till att de inte ska kunna 

kopplas till en specifik medarbetare.  

 

De sex intervjuer som genomförts med medarbetarna har gett oss en bred och tydlig bild av hur 

medarbetarsamtalen upplevs från medarbetarnas synvinkel. Intervjuerna genomfördes i ett 

tidigt skede av processen för att skapa möjlighet till att intervjua fler om det skulle behövas. 

Procentuellt sett deltog 17 % av avdelningens personalstyrka i studien. Syftet med uppsatsen 

har som tidigare diskuterats inte varit att få fram ett generaliserbart material utan att belysa hur 

medarbetarsamtalen upplevs utifrån ett medarbetarperspektiv på en specifik avdelning. 

Kvalitativa intervjuer ställer höga krav på oss som genomför studien att kunna läsa mellan 

raderna och förstå den dolda tanken utan att övertolka eller styra uppfattningen för mycket. Vi 

har därför tagit med öppna frågor i vår intervjuguide som tillåter respondenten att reflektera 

fritt. Utifrån genomförda intervjuer upplever vi att intervjuerna har gett oss tillräckligt med 

material för att besvara studiens frågeställningar. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten och analysen av det insamlade empiriska materialet 

presenteras. Utifrån studien syfte och den insamlade empirin har kapitlet delats in i olika 

avsnitt: presentation av intervjupersonerna, faktorer som påverkar medarbetarsamtalet och 

effekter av medarbetarsamtalet. I analysen kommer det teoretiska ramverket att appliceras på 

den insamlade empirin.  

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna  

Studiens intervjupersoner arbetar med administrativa arbetsuppgifter på Studentavdelningen 

uppdelade i olika enheter med olika arbetsuppgifter. Intervjupersonerna har arbetat på 

universitetet mellan 1 och 15 år. Med hänsyn till de etiska aspekterna som vi förhåller oss till i 

denna studie så har ingen närmare beskrivning av intervjupersonerna gjorts. Detta för att 

undvika eventuell indikation på vilka medarbetare som deltagit och därmed påverka 

anonymiteten. För att skydda respondenternas rätt till anonymitet har fiktiva namn använts i 

resultat- och analysdelen. Medarbetarna kommer därför att benämnas Jenny, Kajsa, Mona, 

Johanna, Linda och Lisa. Efter samtycke med avdelningschefen kommer denne att benämnas 

som chefen. 

 

5.2 Faktorer som påverkar medarbetarsamtalet 

I detta avsnitt beskrivs medarbetarsamtalet utifrån organisationskulturens påverkan på 

medarbetarsamtalet, normer i det formella samtalet och organisationsstrukturens påverkan på 

medarbetarsamtalet. 

 

5.2.1 Organisationskulturens påverkan på medarbetarsamtalet 

I det empiriska materialet har det framkommit att kulturella faktorer har en påverkan på 

medarbetarsamtalet. Kulturen har en inverkan på både inställningen till medarbetarsamtalet och 

genomförandet. Detta kan förklaras med hjälp av Bangs (1999) definition på 

organisationskulturen. Kulturen som finns på en arbetsplats är något som ständigt konstrueras 

utav medarbetarnas normer, värderingar och verklighetsuppfattningar (Bang 1999:24). Enligt 

intervjupersonerna finns det mycket som sitter i väggarna och en del saker görs mest på rutin. 

Medarbetarna har svårt att sätta fingret på hur organisationskulturen är på hela avdelningen men 

beskriver att det skiljer sig mycket mellan enheterna. En återkommande bild av personalen på 

Studentavdelningen beskrevs som följande: 

 

Jag tycker vi är väldigt ansvarstagande(…)väldigt specialistnivå. Att det är, 

man är expert på sitt område. Pliktmedveten, inte så kreativ, ganska fast i hur 

saker och ting har varit (Kajsa). 

 

Citatet belyser den övergripande bilden för kulturen på avdelningen. Mona beskriver att man 

känner av att det förväntas en viss kvalité på arbetet och att organisationen i sig verkligen tror 

på sina medarbetare. I stort på avdelningen är medarbetarna ansvarstagande och det finns en 

hög acceptansnivå. Medarbetarna är eniga om att medarbetarsamtalet inte är ett ämne som man 

diskuterar med sina kollegor. Eftersom de intervjuade personerna har arbetat olika lång tid på 

avdelningen kan det tyda på att det sker en normöverföring rörande deras förhållningssätt till 

medarbetarsamtal. Här syns ett exempel på att de personer som är nya på avdelningen förhåller 

sig till den redan förutbestämda inställningen som finns till samtalet. 
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Subkulturer 

I empirin finns det tendenser som visar på att flera subkulturer finns inom avdelningen. 

Beroende på vilken enhet medarbetarna arbetade på skilde sig även inställningen till 

medarbetarsamtalet. Subkulturer på avdelningen är således ytterligare en kulturell faktor som 

påverkar medarbetarsamtalet. Personalen utgörs av 35 medarbetare som har olika 

arbetsområden och som sitter utspridda på universitetet uppdelade i tio olika enheter. 

Subkulturer skapas vanligtvis när organisationen inte har en tydlig uttalad identitet (Alvesson 

& Svenningsson 2008:61). Lisa menar att det inte går att beskriva kulturen för hela 

avdelningen utan endast utifrån de olika enheterna. Subkulturer inom avdelningen kan därför 

ses som ett naturligt resultat av att avdelningen är utspridd och uppdelad samt att det inte 

finns en tydlig gemensam identitet. Johanna talar mycket utifrån hennes enhet och att de har 

ett väldigt positivt arbetsklimat. Hon har också svårt att svara för hela avdelningen eftersom 

hon jobbar mestadels inom enheten. Uppdelningen bland medarbetarna synliggjordes i och 

med att det fanns två sidor av upplevd närhet till chefen: 

 

Ofta stoppar chefen in huvudet i dörren så. Det gör chefen ju hos alla och 

pratar lite och så och kollar in stämningen. Jag tycker att chefen är hyfsat 

närvarande (Kajsa). 

 

Tiden emellan som man inte har det [samtalet] kanske det är sällan som 

chefen kommer in och frågar; hur har ni det här då? Utan i sådana fall är det 

vi medarbetare, som om det är någonting som vi känner att det här måste vi 

ta med vår chef, då måste vi, då lyfter vi det (Johanna). 

 

En effekt av subkulturerna på avdelningen är dess inverkan på förhållningssättet till 

medarbetarsamtalet. Chefen berättar att inte alla medarbetare väljer att ha samtalet när det 

erbjuds. Chefen ser två olika förklaringar till varför personalen väljer bort samtalet. Den första 

anledningen är att medarbetarna upplever att de träffar chefen ofta och därför inte har något 

behov av samtalet. Den andra är att medarbetarna aktivt väljer bort samtalet då de upplever att 

samtalet inte leder till något konkret detta trots att chefen insisterar. Utifrån medarbetarnas svar 

rörande närhet till chefen ser vi att avdelningens storlek spelar stor roll. Den gemensamma 

identiteten på avdelningen är inte tydligt uttalad, vilket också har betydelse för varför 

subkulturer skapas (Alvesson & Sveningsson 2008:61). En uppfattning är att ledningen med 

hjälp av specifika resurser, färdigheter och villkor kan förändra den befintliga 

organisationskulturen (Alvesson & Sveningsson 2008:63). Utifrån detta finns det således en 

möjlighet för ledningen att påverka organisationskulturen och i sin tur medarbetarnas 

förhållningssätt till medarbetarsamtalet. Om det hade varit en avdelning med färre personer 

hade det varit lättare att skapa en starkare gemenskap och en enad identitet. Med utgångspunkt 

i detta skulle medarbetarsamtalet få en större betydelse för medarbetarna om ledningen hade 

arbetat aktivt med att identifiera organisationskulturen på avdelningen i samverkan med 

medarbetarna. 

 

Ledarens påverkan 

I intervjumaterialet framkommer flera aspekter i chefens ledarstil vilket hade påverkan på 

medarbetarsamtalen såväl som arbetsklimatet. Utifrån teorin om organisationskultur kan 

ledarens sätt att leda sätta en stor prägel på arbetsklimatet och medarbetarnas beteende 

(Lindmark & Önnevik 2006:276). Chefens ledarstil är således ytterligare en kulturell faktor 

som påverkar medarbetarsamtalet. Linda berättar att hon tycker att chefen är lättsam, har lätt 

till skratt och kan även inta en professionell roll. Kajsa beskriver chefen som tillåtande, att man 

får misslyckas och detta tror hon hänger ihop med att chefen är erfaren i chefspositionen. Chefen 
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belyser att det är viktigt att ha ett förutsägbart förhållningssätt till sina medarbetare. Chefen vill 

att medarbetarna ska kunna framföra sina åsikter utan att vara oroliga för ett oförutsägbart 

agerande från chefen. Linda instämmer med chefens beskrivning genom att säga att hon aldrig 

känner sig orolig inför ett samtal med chefen och att hon kan ta upp vad hon vill. Den tillåtande 

miljön som Kajsa och Linda beskriver kan ses som en symbolisk markering för vad som är ett 

önskvärt beteende. Enligt Lindmark & Önnevik innebär symbolisk markering att chefen tydligt 

visar vilket beteende som medarbetarna önskas förhålla sig till (2006:277). Ledarens sätt att 

agera kan således prägla arbetsklimatet vilket går att relatera till beskrivningen ovan om att 

kulturen anses främja högt i tak och hög acceptansnivå.  

 

Chefens inställning till medarbetarsamtalet kunde även prägla medarbetarnas inställning. 

Medarbetarnas inställning till samtalet var blandad. Medarbetarsamtalet kunde kännas mer som 

ett måste, en arbetsuppgift som chefen bara bockar av. Jenny säger att hon tror att många ser 

det som ett nödvändigt ont att genomföra medarbetarsamtalet. Även Kajsa problematiserar det 

som att hon har svårt att se att samtalet används som ett verktyg, utan upplevs mer som ett 

måste. En del av medarbetarna har svårt att se nyttan med medarbetarsamtalen vilket kan grunda 

sig i otydlighet kring samtalets syfte. En konsekvens av chefens ledarstil är att det även påverkar 

medarbetarnas inställning till medarbetarsamtalet. Chefen anser att medarbetarsamtalet fyller 

en viktig funktion men har inte lyckats överföra det till alla medarbetare. Utifrån Meads teori 

krävs det att båda parterna använder samma sätt att kommunicera för att ett lyckat samspel ska 

uppstå (1976:182). Synen på medarbetarsamtalet skiljer sig åt mellan chefen och samtliga 

intervjupersoner vilket kan vara ett resultat av bristande kommunikationsöverföring.  

 

Utifrån empirin framkommer det att medarbetarna accepterar sättet som medarbetarsamtalet 

används på i dagsläget utifrån rådande omständigheter. Detta sker trots att de inte är helt nöjda 

med upplägget. Bilden som medarbetarna uppvisar går att tolka som en form av lojalitet och 

plikttrogenhet gentemot organisationen. Plikttrogenhet är en stark återkommande del av 

kulturen på avdelningen vilket kan vara en förklaring till varför den är så starkt ingrodd och att 

medarbetarna har en stor acceptans. Det finns en gemensam syn hos respondenterna om att 

chefer överlag på universitetet inte lägger ner speciellt mycket tid på medarbetarsamtalen. 

Mona beskriver det som att hon upplever att cheferna tyvärr gör det lite på en höft. Hon upplever 

att cheferna inte är så förberedda inför samtalet och vet vad det ska leda till. Även Johanna 

upplever att medarbetarsamtalen bortprioriteras, dock tror hon att tidsbrist är orsaken. Kajsa 

resonerar att det måste vara en mindre avdelning, det funkar inte med en chef på 35 personer. 

Både Linda och Lisa upplever att de ofta får berätta för chefen vad de arbetar med innan de kan 

be chefen om råd. Trots detta upplever de att chefen gör ett bra jobb med medarbetarsamtalen 

utifrån den rådande situationen. Intervjupersonerna visade i övrigt på en stor förståelse för sin 

chef. Detta kan förstås utifrån att applicera Meads teori om hur rollövertagande sker vid sociala 

samspel (1976:182-183). Flera av medarbetarna sätter sig således in i chefens roll och har 

förståelse för dennes situation. Johanna resonerar att det ändå finns hopp om att kunna påverka 

sin arbetssituation med hjälp av medarbetarsamtalet. Trots avdelningens storlek och 

otydligheter kring syftet med medarbetarsamtalet fanns det ändå en vilja hos medarbetarna att 

genomföra samtalet. 

 

5.2.2 Normer i det formella samtalet 

Utifrån empirin synliggörs att medarbetarna förhåller sig till de omständigheter som gäller inom 

avdelningen. Utifrån detta har medarbetarna skapat sig en uppfattning om hur de ska bete sig 

under medarbetarsamtalet. Genom att samla in information och intryck från sin omgivning kan 

människor identifiera situationen utifrån rådande normer (Goffman 2014:11). Medarbetarna 

upplever inte att det finns några uttryckliga normer för hur de ska bete sig under ett 
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medarbetarsamtal. Det som dock går att säga utifrån Goffmans teori är att den sociala rollen är 

ett resultat av en norm från omgivningen (2014:23). Chefen och medarbetarna har förväntningar 

på respektive yrkesroll på arbetsplatsen. Beteendet i samtalet påverkas således av chefen och 

medarbetarnas normer för den givna situationen. Chefens föreställning till medarbetarsamtalet 

är att det ska vara ett öppet samtal under strukturerade former. Efter en närmare inblick i den 

insamlade empirin kan det tydas en gemensam bild av beteendet under samtalet. Linda skrattar 

lite när hon berättar att hon är ju bara sig själv under medarbetarsamtalet. Hon får medhåll om 

den lättsamma stämningen från flera av medarbetarna. Jenny beskriver jargongen som högt i 

tak och att man kan vara ärlig utan att bli straffad. Med den lättsamma stämningen menar Lisa 

att chefens sätt att leda riskerar att bli inkonsekvent och det kan därför bli väldigt otydligt trots 

att det är tänkt att vara ett strukturerat samtal. Jenny berättar att hon är nöjd med sin chef men 

menar på att chefen kan ge olika direktiv till olika personer vilket upplevs som ett inkonsekvent 

beteende. Medarbetarnas beskrivning av detta går att se från två sidor. Den första aspekten är 

att det är avslappnat, medarbetarna får vara sig själva vilket får en stor påverkan på samtalets 

form och utfall. Den andra aspekten är att samtalet saknar en tydlig struktur och utfallet blir 

därmed olika beroende på medarbetare. I empirin framträder främst den andra aspekten, att 

chefen i sin roll under medarbetarsamtalen är inkonsekvent och ostrukturerad. Vilket leder till 

att normen i samtalet skapas i interaktionen mellan chef och medarbetare snarare än att det utgår 

från den förutbestämda formella strukturen.  

 

5.2.3 Organisationsstrukturens påverkan på medarbetarsamtalet 

I empirin framkom det tydligt flera upplevda strukturella hinder med medarbetarsamtalet. 

Något som vi tolkar uppstår från att avdelningen är en del av en professionell byråkrati. Under 

medarbetarsamtalen framkom det att medarbetarna på Studentavdelningen har svårt att 

applicera universitetets mål och visioner på sitt eget arbete. Detta kan härledas till att de ingår 

i en professionell byråkrati där det finns en tydlig beslutsordning och centralt styre. 

Medarbetarna upplever detta tydligast genom att de arbetar administrativ i en utbildnings- och 

forskarmiljö. Trots att avdelningen inte ingår i den operativa kärnan påverkas ändå 

medarbetarna av den byråkratiska strukturen. Chefen problematiserar svårigheten med att 

koppla Örebro universitetets vision och strategier till alla medarbetare på Studentavdelningen. 

För att kunna effektivisera och strukturera på ett stort universitet bevaras den byråkratiska 

organisationen såväl som dess hierarkiska struktur (Eriksson-Zetterquist 2012:76). När samtalet 

istället handlar mer om organisationsfrågor än personlig utveckling av medarbetarna blir det 

tydligt att den professionella byråkratin påverkar den enskilde medarbetarens upplevelse av 

samtalet. I Kajsas beskrivning nedan ses en tydlig indikation på att detta får en negativ inverkan 

på arbetssituationen. 

 

(...)det vi får höra hela tiden att ju att administrationen inte får kosta, utan att 

pengarna ska gå till utbildningen. Så det är ju liksom att man känner att det är 

ju skittråkigt att lyssna på(…). Men vi förstår ju att det är en statlig 

verksamhet och att vi ska hushålla om en budget, det är ju inte det. Men vi 

måste ju ändå få mål att kunna jobba efter (Kajsa).  

 

Citatet belyser situationen som medarbetarna på Studentavdelningen befinner sig i, att de inte 

upplever sig inkluderade i den övergripande planen för hela universitetet.  Flera medarbetare 

upplever att de ständigt arbetar i motvind när det kommer till att ses som en viktig pusselbit i 

den stora organisationen. I det som medarbetarna har berättat hörs en frustration och delvis 

uppgivenhet över detta. Medarbetarnas administrativa arbete värdesätts inte lika högt som de 

personer som arbetar med utbildning och forskning. Att ingå i en professionell byråkrati, utan 
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att ingå i den operativa kärnan, kan således skapa strukturella hinder för att medarbetarsamtalet 

ska kunna motsvara dess tilltänkta syfte.  

 

En annan aspekt som flera medarbetare talar om är kompetensutveckling. Jenny tycker att 

kompetensutveckling och personlig utveckling är viktigt för yrkesutövandet, därför bör det 

även få mer fokus under medarbetarsamtalet. Flera medarbetare känner ett behov av att få 

kompetensutveckling men är medvetna om den begränsade budgeten. Dessa medarbetare 

upplever även att det råder en låg satsning på administrationen. I och med att 

kompetensutveckling inte får det utrymme som medarbetarna önskar i medarbetarsamtalet 

uppkommer en viss frustration. Viljan finns från de anställda, men deras upplevelse är att 

kompetensutvecklingen inte prioriteras. En vanlig kritik till den byråkratiska organisationen är 

att organisationsformen är ett hinder för medarbetarnas professionella autonomi och 

självbestämmande (Eriksson-Zetterquist 2012:76). Lisa menar att det är givet när man jobbar 

statligt att det inte finns några medel eller utrymme till kompetensutveckling. Därigenom 

minskar också lusten att fråga om möjligheter till kompetensutveckling, vilket är ett av syftena 

med medarbetarsamtalet.  

 

(...)alla skulle förstå att det faktiskt inte finns några pengar, det är inte det att 

vi inte vill eller så utan, det går verkligen inte för det finns inga pengar. Men 

då var vi verkligen på väg in i negativ spiral där kollegor tyckte att, det är ju 

ingen idé ens försöka, det är ingen idé att jag frågar om jag får åka på den här 

konferensen för det finns ju inga pengar (Johanna). 

 

Citatet återspeglar att medarbetarsamtalet tenderar att framförallt beröra vad ledningen har 

beslutat om. Samtalet kunde därför handla mycket om budget och hur medarbetarna ska anpassa 

sig efter detta. Jenny har även erfarenheter som är kopplade till det hierarkiska styret som gör 

att hon som administratör har fått känna att hon är värd mindre än forskarna. Utifrån teorin 

upprätthålls den hierarkiska strukturen inom organisationer som är byråkratisk utformade 

(Eriksson-Zetterquist 2012:76). Den hierarkiska strukturen visar sig också tydligt genom att det 

är högre upp i hierarkistegen som beslut tas och medarbetarna får anpassa sig efter detta. Den 

hierarkiska strukturen kan således bli ett strukturellt hinder för det huvudsakliga syftet med 

medarbetarsamtalet vilket är att ha medarbetaren i fokus. En bidragande faktor till att 

medarbetarna väljer bort medarbetarsamtal kan vara uppfattningen av den bristande satsningen 

på administrationen. Om samtalet inte lever upp till medarbetarnas förväntningar finns risken 

att det känns lönlöst och därmed väljs bort. 

 

5.3 Effekter av medarbetarsamtalet 

I följande avsnitt beskrivs effekter av medarbetarsamtalen i tre underrubriker: betydelsen av 

att förbereda sig, medarbetarnas roll i medarbetarsamtalet och medarbetarsamtalets 

uppföljning. 

 

5.3.1 Betydelsen av att förbereda sig  

Inför medarbetarsamtalet 

Betydelsen av att förbereda sig inför medarbetarsamtalet kan ses ur två olika aspekter. Antingen 

utifrån att medarbetarna förbereder sig inför medarbetarsamtalet eller för att förbereda sig inför 

sitt yrkesutövande. För ett lyckat framträdande menar Goffman att man förbereder sig i den 

bakre regionen (2014:101-102). Den första aspekten är att själva samtalet ses som ett 

betydelsefullt tillfälle att lyfta fram sin arbetssituation och göra en trovärdig rollframställning 

inför chefen. Den bakre regionen här är alltså där förberedelser äger rum inför samtalet, vilket 

innebär att själva samtalet är i den främre regionen. Mona tycker det är jättebra att hon kan ta 
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sig tid innan att reflektera över vad hon faktiskt har gjort och vill göra. Chefen menar att kvalitén 

på samtalet varierar beroende av hur väl förberedd medarbetaren är. Enligt chefen skulle 

samtalet bli mer lyckat om medarbetarna kom förberedda och med en egen målsättning. Trots 

att samtalet ansågs vara viktigt för att förmedla sin arbetssituation berättade flera medarbetare 

att de inte la ner någon större tid att förbereda sig inför samtalet. Det fanns påtagliga skillnader 

mellan respondenternas svar rörande förberedelse: 

 

(...)jag hade ju förberett mig inför samtalet så det fanns ju ett underlag där jag 

hade fyllt i(...)jag måste nästan göra det för jag tänker när jag skriver, asså då 

vet jag liksom vad jag känner sådär så det måste jag nästan göra (Mona). 

 

(...)man tänker att man ska vara mer förberedd än vad man är. Så att, jag har 

alltid gjort så att jag läser igenom dokumentet innan så, men det brukar oftast 

vara kvart i tolv som man läser igenom. Eller iallafall att man hinner reflektera 

lite över att hur den sett ut och vad vill jag med men jag har inte förberett mig 

jättemycket (Jenny). 

 

Det senare citatet belyser det mest återkommande svaret. Detta kan förklaras utifrån att de som 

har tidigare erfarenheter av att det inte spelar någon roll att förbereda sig inför samtalet eftersom 

det inte gör någon skillnad. Medarbetarna får ett förberedande formulär inför 

medarbetarsamtalet som användes mer eller mindre som utgångspunkt genom hela samtalet. 

Chefen har en önskan att medarbetarna ska förbereda sig mer men ställer det inte som något 

tydligt krav. Här ser vi att synen på förberedelse skiljer sig åt mellan chef och medarbetare. I 

den bristande förberedelsen som görs från både chefens och medarbetarens sida ser vi att 

samtalet samt dess önskvärda effekter får lida. Samtalets utfall är således en effekt av bristande 

kommunikation. Att komma oförberedd kan således få negativa konsekvenser för 

medarbetarsamtalets kvalité.   

 

Betydelsen av att förbereda sig inför medarbetarsamtalet bidrar till ett mer strukturerat samtal 

och ett lyckat framträdande inför chefen. Här kan vi se att friheten och det egna ansvaret som 

medarbetarna har kan inverka negativt på medarbetarsamtalet. Detta sker främst för att 

samtalen, utifrån den förberedande delen, skiljer sig mycket åt och resultaten av samtalen blir 

därför varierande. 

 

Under medarbetarsamtalet 

Den andra aspekten är att medarbetarsamtalet ses som en plattform att förbereda och justera sin 

roll som medarbetare inför framträdandet på sin arbetsplats. Enligt Kaja var den största 

möjligheten med samtalet att utveckla sin yrkesroll. Med utgångspunkt från Goffman kan detta 

tolkas som förberedelse inför den främre regionen, där själva framträdandet utspelar sig 

(2014:97). I detta är samtalet den bakre regionen och det vardagliga yrkesutövandet är den 

främre regionen. Samtliga medarbetare lyfte fram att samtalet var ett upplagt tillfälle med 

chefen att få bekräftat vad de har lyckats bra med och vad de behöver jobba med. Jenny nämner 

att det är en möjlighet för medarbetaren att få förstärka sådant man brister i. Flera medarbetare 

uppmärksammade att det är viktigt att få feedback i hur olika samarbeten och projektgrupper 

har fungerat. Lisa är en av dem som markerar tydligt att hon vill att chefen ska informera henne 

om hon inte fungerar med sina kollegor. Genom att få personlig feedback menar flera av 

respondenterna att medarbetarsamtalet skulle bli ett mer motiverande och givande tillfälle utan 

att det skulle kosta pengar för verksamheten. I empirin framkommer det att genomförandet av 

medarbetarsamtalen skiljer sig. Det empiriska materialet visar på att samtalen inte följer någon 

strukturerad mall utan anpassas till varje medarbetare. Vår tolkning är att om en tydligare mall 



23 
 

hade följts skulle medarbetarna således fått likvärdiga verktyg av chefen att förbereda sig inför 

sitt yrkesutövande. Detta har betydelse eftersom samtalet i sig är ett avsatt tillfälle att kunna 

förbereda och utveckla sin yrkesroll med hjälp av chefens feedback.  

 

5.3.2 Medarbetarens roll i medarbetarsamtalet 

Den goda medarbetaren 

Samtliga medarbetarna beskrev samtalet som avslappnat. Det har tidigare framkommit att 

medarbetarna såg medarbetarsamtalet som ett avsatt tillfälle att diskutera sin arbetssituation 

med chefen. Genom att öppet diskutera sin syn skapas möjligheter att få bekräftelse av chefen 

att deras framträdande kännetecknar en god medarbetare. Den goda medarbetaren på 

Studentavdelningen beskrevs av intervjupersonerna som trevlig, positiv, lojal, självständig, 

behjälplig och plikttrogen. Lisa, Johanna och Kajsa lyfte även fram det faktum att de är 

specialister inom olika områden vilket sätter krav på att dem bör göra ett bra jobb. Chefens syn 

överensstämmer med medarbetarnas och beskriver att de är experter som arbetar på 

avdelningen. Här återspeglas den professionella byråkratin även hos medarbetarna. En 

professionell byråkrati förknippas ofta med medarbetare som har specialistkunskap och därmed 

också hög självständighet (Clegg m.fl. 2011:526). Under intervjuerna framkom det att 

beskrivningen av den goda medarbetaren speglade deras bild av hur de framställer sig själva. 

Lisa förklarar att den egna idealbilden är något som ständigt ska eftersträvas. Flera medarbetare 

återgav att de kunde bete sig som sig själva eller som vanligt i samtalssituationen. Samtidigt 

reflekterade Johanna mer ingående över hennes beteende och hur hon omedvetet försöker 

uppnå denna bild av den goda medarbetaren även under samtalet: 

 

(...)om jag tänker högt, jag har aldrig tänkt på det förut, men då tänker jag att 

det handlar om att den bilden man har av hur man ska vara(…)påverkar hur 

man pratar även under ett medarbetarsamtal (Johanna). 

 

Goffmans (1959/2014) resonemang om att människor ständig utövar en presentation av sig 

själva kan appliceras på citatet ovan. Detta skulle således innebära att medarbetarna strävar 

omedvetet som medvetet att uppnå sin definition av den goda medarbetaren för att lyckas med 

ett framgångsrikt framträdande. En individ som är trygg i sin roll och kraven som ställs inom 

den givna situationen är ett resultat av att andra i omgivningen har accepterat rollen som 

trovärdig (Goffman 2014:28). Varje enskild beskrivning av den goda medarbetaren var någon 

som de själva kunde identifierade sig med. Medarbetarnas avslappnade förhållningssätt till 

själva medarbetarsamtalet kan således vara en effekt av att de upplever sig själva som trovärdiga 

i sin roll som den goda medarbetaren. Av intervjupersonerna framkom det att bilden av den 

goda medarbetaren var självklar och det var ingen tvekan hos någon att bilden var nära deras 

egen upplevelse av sitt beteende. Denna inställning syftar till att medarbetarna har god 

självkännedom och höga mål på sig själva att leva upp till en bra medarbetare trots otydliga mål 

och utebliven konstruktiv feedback. Detta kan vara naturligt eftersom medarbetarna tillhör en 

professionell byråkrati. En effekt av att medarbetarna känner sig trovärdiga i sin yrkesroll är att 

medarbetarsamtalet blir ett avslappnat samtal. 

 

Personlig utveckling 

Samtliga medarbetarna upplever att den personliga utvecklingen får för lite utrymme under 

samtalet. En bidragande effekt till att medarbetarsamtalet känns lönlöst kan vara att den 

personliga utvecklingen inte diskuteras mer ingående. Johanna var en av dem som belyste att 

det finns en tendens bland personalen på Studentavdelningen att ifrågasätta vad 

medarbetarsamtalet egentligen leder till. Lisa menar att den personliga utvecklingen är något 

som alltid kan diskuteras oavsett strukturella hinder.  
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Jag tycker det är en sak man faktiskt skulle kunna diskutera mer det som sitter 

i det personliga, det är sådant man kan jobba med själv(…). ”Jag får signaler 

från de du samarbetar med på universitetet att du fungerar jättebra och de 

tycker att du har en positiv attityd” eller tvärtom att ”när du har varit i en del 

projekt har jag fått höra att(…)”. Jag skulle inte ta illa upp och få det, för man 

vill inte att folk ska gå runt och tycka att man inte är så (Lisa). 

 

Ovanstående citat belyser det faktum att medarbetarna efterfrågar konstruktiv kritik från chefen. 

I medarbetarsamtalet ställer sig flera medarbetare ifrågasättande till hur väl chefen förbereder 

sig inför samtalet. I medarbetarsamtalet ställs det vissa krav på att chefen ska kunna samspela 

och kunna ge feedback till medarbetarna. Goffman benämner förmågan att kunna samspela som 

social taktkänsla (2014:182). Med hjälp av en god social taktkänsla kan chefen, men även 

medarbetaren, visa på vad som fungerar och inte fungerar på ett diskret sätt. God social 

taktkänsla möjliggör således för individer att upprätthålla sin egna och andras värdighet 

(Goffman 2014:182). Möjligheter till personlig utveckling är ett av syftena med 

medarbetarsamtalet vid Örebro universitet. Några av medarbetarna resonerade kring varför 

chefen inte ger en mer ingående personlig återkoppling under samtalet. Jenny och Lisa menar 

att chefen är konflikträdd och därför inte vill gå in på känsliga områden. Mona lyfter fram att 

hon tycker det är skönt att chefen pratar till 99% om jobb och 1% privatliv. Samtidigt belyser 

Mona att hon verkligen vill utvecklas i sin yrkesroll och få bekräftat av chefen vilka mål hon 

har uppnått, något som inte tillgodoses idag. Lisa pekar också på att chefen kanske inte  

heller har någon insikt om ens personliga utveckling eftersom chefen ansvarar för 35 olika 

medarbetare. Jenny ser samtalet som en möjlighet att utveckla sin yrkesroll: 

 

Jag förväntar ju ett kvitto på att det jag gör är, att jag gör det bra. Och att jag 

är på rätt väg och att, sen så tycker jag att det liksom är viktigt att man får ett 

kvitto på att det fungerar i arbetsgruppen, inte så ofta som man går och pratar 

med sina kollegor, du hur sköter jag mig? Det kanske man kan göra lite 

vänskapligt ibland men, just ett kvitto på att mina, att deras eller chefens och 

organisationens förväntningar på mig uppfylls (Jenny). 

 

Citatet ovan illustrerar den övergripande bilden av hur viktigt medarbetarna anser att feedback 

är. Det värdesätts särskilt att få feedback från chefen. Medarbetarsamtal som saknar tydlig 

återkoppling till medarbetaren kan leda till negativa effekter. Eftersom medarbetarna har 

framfört ett behov av feedback kan detta tyda på att de har en underliggande oro att göra bort 

sig i sin roll som den goda medarbetaren. Även fast individen spelar en trovärdig roll finns 

ständigt en bakomliggande rädsla att misslyckas med sitt rollförverkligande (Goffman 

2014:11). Personlig återkoppling från chefen till medarbetarna skulle därför innebära en 

tydligare bekräftelse på att de gör rätt och därmed stärka deras yrkesutövande. Vi kan se en 

gemensam bild av att medarbetarna på Studentavdelningen har stort eget driv för att utvecklas 

och utmana sig själva. Detta gör att chefen kan inta en mer passiv roll om så önskas, vilket har 

hänt i en del medarbetarsamtal. När medarbetarna upplever att chefen inte är förberedd och när 

handlingsplaner inte skrivits kan det uppfattas som att chefen vill att medarbetaren ska fortsätta 

arbetet på det sätt som redan görs. En effekt av otydlighet i kommunikationen om utvärdering 

av yrkesutövandet kan i dessa fall leda till missförstånd och missnöje hos medarbetarna. 

 

5.3.3 Medarbetarsamtalets uppföljning 

Medarbetarna upplever att uppföljningen av medarbetarsamtalet är nästintill obefintlig. 

Samtalen planeras in, genomförs men följs inte upp under året. Enligt universitetets riktlinjer 
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rörande medarbetarsamtal är tanken att uppföljning ska ske vid nästkommande 

medarbetarsamtal. Det empiriska materialet synliggör ett mönster över att handlingsplanen som 

skapas under samtalet inte använts aktivt av varken chefen eller medarbetarna. Lisa beskriver 

att handlingsplanen som skapas under samtalet mer blir som en checklista än som ett levande 

dokument. Det är något som skapas under samtalet men som sedan först tittas på vid nästa 

medarbetarsamtal ett år senare.  

 

Åhh, men sen så tänker jag att(...)att stora nackdelen eller svårigheten eller 

vad man ska säga med dem här medarbetarsamtalen det är att man aldrig följer 

upp de (Johanna). 

 

Ovanstående citat förstärker den bild Lisa gav, att uppföljning är en utebliven effekt av samtalet. 

Mona menar att det lätt blir mycket prat för stunden än något som faktiskt följs upp och leder 

till kännbara effekter efter samtalet. För Jennys del hade formuläret där handlingsplanen skulle 

fyllas i uteblivit helt. Med utgångspunkt ur detta var respondenterna överens om att det räcker 

med ett medarbetarsamtal per år i den form som samtalet är nu. För att medarbetarsamtalet 

skulle upplevas som givande var intervjupersonerna eniga om att uppföljningen behöver 

förändras. Detta tyder på att samtalet på avdelningen behöver få en tydligare struktur kring 

uppföljning och någon form av avstämning för att effekterna av medarbetarsamtalet ska bli mer 

märkbara. Frågan om uppföljning behöver aktualiseras på avdelningen för att 

medarbetarsamtalet ska kunna användas som ett givande verktyg att följa upp personalstyrkan.  

 

Från chefens sida framkom ingen kritik mot varken sig själv eller mot medarbetarna rörande 

uppföljningen. Chefen upplevde att formen var bra som den är nu med uppföljning vid 

nästkommande medarbetarsamtal. Här synliggörs en skillnad mellan chefen och medarbetarnas 

uppfattning om uppföljningen. En del av medarbetarna är införstådda med att stor del av 

ansvaret att utvecklas ligger hos dem själva. Kajsa säger att det inte är chefen som utvecklar 

henne utan ansvaret ligger även hos henne. Till skillnad från chefen kritiserar flera av 

medarbetarna sin egen del av uppföljningen. Kajsa är en av dem som menar att hon inte ens 

kommer ihåg vad de pratade om förra året och att hon inte går tillbaka för att titta i pappret. Det 

är alltså även hennes ansvar men i slutändan ställs inga uttalade krav på att vara påläst och 

förberedd inför samtalet. Den bristfälliga uppföljningen kan således vara en konsekvens av 

kulturen på avdelningen utifrån chefens sätt att agera. Chefens sätt att agera sätter stor prägel 

på medarbetarnas beteende och inställning (Lindmark & Önnevik 2006: 276). Jenny berättar att 

hon inte kan följa upp medarbetarsamtalet eftersom det inte finns något konkret att följa upp. 

En följd av chefens agerande blir att medarbetarna handlar utifrån detta. Hade tydligare krav 

och riktlinjer kring medarbetarsamtalet ställts från chefen hade samtalet kunna sett annorlunda 

ut. Det blir väldigt svårt för medarbetarna att arbeta aktivt med handlingsplanen när en 

strukturerad uppföljning saknas. Kajsa problematiserar även att hon hinner glömma vad som 

bestämdes när det går ett år emellan samtalen. Flera av medarbetarna kom därför med förslag 

på hur chefen skulle kunna följa upp samtalet under årets gång. Dessa förslag handlar om att få 

en kortare återkoppling och avstämning tätare inpå utfört samtal. 

 

Men jag tänker att, att det här när vi pratar uppföljning det behöver inte vara 

ett sånt där långt medarbetarsamtal utan det kanske kan handla om att du sätter 

av en kvart eller. Någon kortare tid där man faktiskt stämmer av. Hur går det 

med det där? Har du börjat med det där? Om inte, varför då? Då tror jag att 

man skulle kunna realisera mer av det man säger i samtalet (Johanna). 
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Ovan redovisades ett förslag som stämde in med vad flera av medarbetarna föreslog. Samtliga 

medarbetare ansåg att medarbetsamtalet ska vara kvar men att något behöver förändras gällande 

uppföljningen. Medarbetare ser det dock inte som sitt ansvar att lyfta denna problematik, utan 

det är något som chefen eller någon annan ska ta tag i. Här tror vi att chefen inte har kännedom 

om medarbetarnas upplevelse kring uppföljningen av samtalet. Det finns en önskan om bättre 

uppföljning och det finns bra idéer på hur det ska ske. Ett gemensamt samförstånd skulle således 

kunna resultera i bättre uppföljningen av samtalet. För att en lyckad uppföljning ska ske krävs 

det ett tydliggörande över vem som ska ta ansvar för medarbetarsamtalet och på vilket sätt det 

ska följas upp.  

 

  



27 
 

6. Slutsatser  

I detta avslutande kapitel besvaras studiens frågeställningar och en avslutande diskussion förs. 

Slutligen presenteras förslag på vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Vilka kulturella och strukturella faktorer upplever medarbetarna påverkar 

medarbetarsamtalet? 

Kulturella faktorer 

En faktor som kan påverka medarbetarsamtalet är organisationskulturen på avdelningen. På 

Studentavdelningen uppfattades det som viktigt att vara professionell och sköta sitt arbete. 

Samtidigt beskrevs arbetsklimatet på avdelningen som väldigt lättsamt med högt i tak. 

Medarbetarna hade svårt att beskriva organisationskulturen för hela avdelningen eftersom de 

var utspridda på tio enheter. Enheterna har istället skapat subkulturer som en del av 

medarbetarna kunde identifiera sig med och tala utifrån som ett vi. Beroende på vilken enhet 

medarbetaren arbetade på upplevdes olika närhet till chefen. Subkulturer kan således bli ett 

kulturellt hinder för chefen att kunna sätta sig in i varje enskild medarbetares arbete. Från 

analysen går det att utläsa att det finns en tendens till att ju mindre chefen var i kontakt med en 

enhet desto större var behovet av att ha medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet kan därför, på 

en avdelning med flera subkulturer, ha en positiv inverkan för såväl medarbetare som chef. 

Genom att ha en mer insatt chef kan trovärdigare återkoppling ges till den enskilde 

medarbetaren vilket också kan öka arbetstillfredsställelsen.  

 

En ytterligare kulturell faktor som kan påverka medarbetarsamtalet är chefens sätt att leda. 

Chefens ledarstil satte en viss prägel på arbetsklimatet och medarbetarnas beteende i 

samtalssituationen. Flera medarbetare konstaterar att chefen föredrar en skämtsam framtoning 

och beskrivs som lättsam. Stämningen under medarbetarsamtalet beskrevs även den som 

avslappnad, mer som en lättsam dialog mellan chef och medarbetare. En del av medarbetarna 

beskrev chefens ledarstil som ett hinder för att diskutera mer känsliga frågor som 

medarbetarnas personliga utveckling. Sammantaget är vår slutsats att chefens ledarstil och 

subkulturerna är två av de mest framträdande kulturella faktorer som påverkar 

medarbetarsamtalet på Studentavdelningen.  

 

Strukturella faktorer 

I medarbetarnas svar framkom det flera strukturella faktorer som kan påverka 

medarbetarsamtalet. En av de mest tydliga faktorerna som framkom i analysen var att 

Studentavdelningen är en administrativ avdelning på universitetet och fungerar som en 

stödfunktion i en professionell byråkrati. Både medarbetarna och chefen problematiserade det 

faktum att det är svårt att applicera universitetets mål på avdelningen. Detta eftersom målen i 

huvudsak riktar sig mot utbildning och forskning, inte administrationen. Utifrån detta ser vi 

även att problem uppstår i samtalssituationen. Medarbetarna saknar tydliga mål i både 

medarbetarsamtalet och för handlingsplanen som utformas under samtalet. Eftersom det saknas 

tydlighet i samtalet hämmar detta även medarbetarsamtalets uppföljning. Ett av de största 

upplevda problemen med medarbetarsamtalen var att de aldrig följdes upp. Utöver detta är 

också upplevelsen att den begränsade budgeten på avdelningen har en stor påverkan på 

samtalet. Resultatet blir att investeringen i medarbetarna så som utbildning och 

kompetensutveckling nedprioriterats. Detta har haft en negativ inverkan på medarbetarnas 

inställning till medarbetarsamtalet. Flera medarbetare på avdelningen fick därför svårt att se 

vilka möjligheter medarbetarsamtalet kunde leda till. En del medarbetare på avdelningen deltog 

därför endast för att det ansågs vara ett måste medan andra till och med valde att inte att gå alls.  
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Ytterligare en strukturell faktor som kan ha stor påverkan på medarbetarsamtalet är att chefen 

ansvarar för 35 medarbetarsamtal. Detta kan leda till svårigheter för chefen att bli tillräckligt 

insatt i varje enskild medarbetares arbete. I analysen har det framkommit att en del medarbetare 

ofta får förklara för chefen vad de faktiskt jobbar med innan de kan be om råd. Detta kan även 

vara en bidragande faktor till att chefen har svårt att ge trovärdig feedback i samtalet, vilket 

medarbetarna eftertraktar. Sammantaget kan det vara organisationens hierarkiska struktur, att 

det är en statlig myndighet och avdelningens storlek som är de mest framträdande strukturella 

faktorerna som påverkar medarbetarsamtalet på Studentavdelningen. 

 

6.2 Vilka effekter upplever medarbetarna av medarbetarsamtalet? 

I analysen går det att tyda övergripande effekter som medarbetarna upplever av 

medarbetarsamtalet. En positiv effekt som framställdes av en del medarbetare var att de inför 

samtalet fick reflektera över sitt arbete. Eftersom det var en stor avdelning upplevde 

medarbetarna att den avsatta timmen med chefen var viktig för att få diskutera sin 

arbetssituation. Medarbetarsamtalet kan därför möjliggöra för chefen att sätta sig in i varje 

enskild medarbetares arbete. I analysen framkom att ju mer förberedd en medarbetare var, ju 

mer strukturerad blev handlingsplanen. Den förberedande delen inför samtalet hade en 

påverkan på samtalets struktur och därmed också utfallet av samtalet. Handlingsplanerna 

påverkar medarbetarnas yrkesutövande eftersom planen justerar vad som ska göras under det 

kommande året. Medarbetarna är själva ansvariga för att aktiviteterna i handlingsplanen 

genomförs. Detta leder i sin tur till att det är upp till medarbetarna själva hur mycket 

medarbetarsamtalet påverkar deras yrkesutövande. Samtalets utfall är således nära kopplat till 

hur väl förberedda medarbetarna är och vilken inställning medarbetarna har till samtalet. Det 

ligger därför mycket i medarbetarens egna händer hur mycket samtalet påverkar deras 

yrkesutövande.  

 

I analysen av vårt empiriska material framkom det att medarbetarna önskade att samtalet hade 

en större effekt på deras yrkesutövande. Samtalet värderades högt och var av stor betydelse för 

medarbetarna. I analysen synliggjordes en förhoppning om att samtalet ska leda till något mer 

än vad det gör i dagsläget. Medarbetarna efterfrågade bland annat mer feedback och konstruktiv 

kritik ifrån chefen. En negativ effekt av att samtalet inte upplevs vara givande kan vara att 

medarbetare på avdelningen väljer bort samtalstillfället helt. Medarbetarsamtalet skulle därför 

få större betydelse för medarbetarna om chefen prioriterade den personliga utvecklingen i 

samtalet.  

 

6.3 Avslutande diskussion 

I resultatet framkommer det att chefen arbetar aktivt för att skapa en avslappnad och tillåtande 

miljö. Detta är något som lyfts i Asmuß studie; att det finns ett skandinaviskt förhållningssätt 

att samtalet mellan chef och medarbetare ska vara jämbördigt (2013:566). Trots att denna studie 

är genomförd på en hierarkisk organisation kan vi se att en jämbördig relation eftersträvas från 

chefens sida. I resultatet framkom det att chefen är bra på att lyfta sina medarbetare. Detta tror 

vi delvis är en aktiv handling från chefen för likt Jawahars studie har positiv feedback till 

medarbetarna stor inverkan på organisationen (2006:232). Samtliga medarbetare kände sig 

bekväma och avslappnade under medarbetarsamtalet, vilket bidrog till upplevelsen av ett 

jämbördigt samtal. Flera av medarbetarna i vår studie har haft medarbetarsamtal med tidigare 

chefer och kunde därför jämföra med tydliga exempel på hur den nuvarande chefen påverkade 

samtalet. I likhet med Ronthys studie visar även denna studie att medarbetarsamtal är 

meningsfullt både för medarbetare och chef (2004:10). Medarbetarna får en avsatt tid med 

chefen och förhoppning om att kunna påverka sin arbetssituation. Detta kan delvis vara en 
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förklaring till varför medarbetarna värdesätter samtalet trots att de har svårt att se vad samtalet 

egentligen resulterar i.  

 

I vår studien ser vi att resultatet skiljer sig från tidigare forskning. I Lindgrens forskning 

framkommer det att medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalet är jämbördigt endast är 

skenbart (2001:252). Detta eftersom att det inte går att komma ifrån att medarbetarna är i 

beroendeställning till chefen. På liknade sätt visar Jakobsens m.fl. studie på att samtalet istället 

blir en arena till förstärkning av normer om det ideala medarbetarskapet, snarare än att skapa 

ett jämbördigt och utvecklande samtal (2010:52-53). Märkbart i vår studie var att medarbetarna 

identifierade sig själva som den ideala medarbetaren på avdelningen. Det är ovanstående 

slutsats som gör att resultatet skiljer sig från tidigare forskning. En återkommande ideal 

egenskap på avdelningen var professionalism. Medarbetarnas ideala självbild kan förklaras utav 

att det är medarbetarna som besitter kunskapen om sitt arbetsområde. Resultatet visar på att den 

avslappnade stämningen framförallt grundar sig i att medarbetarna är bekväma i sin yrkesroll 

och trygga i diskussionen om sitt arbete. Detta skulle alltså kunna vara en förklaring till varför 

medarbetarna upplever samtalssituationen som jämbördig.  

 

En annan framträdande aspekt i studien var att flera medarbetare problematiserade svårigheten 

att påverka arbetssituationen på en statlig myndighet. I och med att det är ett stort problem att 

applicera universitets mål på Studentavdelningen skulle därför ett nytt tillämpningssätt krävas. 

I resultatet framkom det att fokus i samtalet handlade om avdelningsbudget och hur de kan 

skära ner på sina utgifter. Detta kan jämföras med Granbergs resonemang om att 

medarbetarsamtal i en hierarkisk organisation fokuserar mer på ekonomi och kvalitetskrav än 

att utveckla medarbetarna (2011:479-480). Konsekvensen för samtalet blir att det upplevs som 

ett nödvändigt ont som påminner om medarbetarnas begränsningar som finns istället för ett 

utvecklande och motiverande samtal. Medarbetarsamtalet på en administrativ avdelning 

riskerar således att få en motsatt effekt och bli ett hinder för upplevd arbetstillfredsställelse hos 

medarbetarna. Utifrån Jawahars studie är tydliga mål och trovärdig feedback de viktigaste 

faktorerna till upplevd motivation hos medarbetarna (2006:232). Resultatet visar att 

medarbetarnas upplevelse av medarbetarsamtalet påverkas negativt eftersom frågor om 

kompetensutveckling och vidareutbildning uppfattas som nedprioriterade. 

 

Vår tolkning är att organisationskulturen påverkar inställningen till medarbetarsamtalet. 

Resultatet från vår studie stödjs således av Bangs förklaring av organisationskultur, att 

kärnelementen påverkar medlemmarnas sätt att tänka och agera (1999:63). Resultatet visar att 

medarbetarsamtalet inte diskuteras eftersom det som framkommer är att samtalet känns lönlöst. 

För att kunna uppnå effektiva och betydelsefulla samtal krävs en förändrad syn på avdelningen 

om varför samtalen genomförs och dess syfte. I Benson m.fl. studie framkommer vikten av att 

samtalen upplevs som rättvisa och trovärdiga (2007:132). Det fanns ingen föreställning om att 

samtalen skulle vara exakt lika men eftersom det är ett formellt samtal bör samtalen uppfattas 

som likvärdiga och rättvisa av medarbetarna. Att samtalen är olika är ofrånkomligt men chefen 

behöver fortfarande förmedla en likhet och rättvishet gentemot medarbetarna för att skapa ett 

gynnsamt medarbetarsamtal. 

 

En utmaning som framkom under analysarbetet var att applicera Goffmans (1959/2014) och 

Meads (1976) begreppsapparat på empirin. Teorierna användes mer som verktyg för att förstå 

den sociala interaktionen som uppstår i samtalet än att analysera medarbetarnas upplevelser. 

Det visade sig att organisationskultur och professionell byråkrati från det teoretiska ramverket 

var det som bäst kunde appliceras vid analysarbetet för att studera medarbetarsamtalen på 

Studentavdelningen. Medarbetarsamtalet i sig blir inte ett framträdande i den utsträckning som 
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framkom av Lindgrens (2001) avhandling där även en asymmetrisk relation mellan chef och 

medarbetare beskrevs.  I denna studie framkom istället att det huvudsakligen är organisationens 

strukturella och kulturella faktorer som påverkar upplevelsen av medarbetarsamtalet.  

 

Resultatet visar på att medarbetarsamtalet skulle kunna ha större betydelse på medarbetarnas 

yrkesutövande. Effekterna hade kunnat bli fler och mer konkreta. För att få mer effekter av 

samtalet krävs det ett tydligt syfte med samtalet, vilket tydligt efterfrågades. Både medarbetarna 

och chefen behöver förbereda sig inför samtalet och se samtalstiden som en investering. En 

annan del som skulle påverka samtalet positivt är om chefen skulle haft en mindre 

personalstyrka för att kunna sätta sig in i varje enskild medarbetares arbetssituation. Utifrån 

våra tolkningar förutsätter det att en avdelning i sig får mer resurser för att utveckla varje enskild 

medarbetare. Hade mer möjligheter till kompetensutveckling kunnat erbjudas hade samtalet 

kunnat ha större inverkan på yrkesutförandet.  

 

Sammantaget förvånades vi över hur mycket förslag medarbetarna framförde kring 

medarbetarsamtalet. Det framkom under intervjuerna att ämnet var av stor betydelse för 

medarbetarna, flera intervjupersoner visar stort intresse att ta del av studiens slutresultat. Detta 

tror vi är nära förknippat med att medarbetarsamtal inte är något som tidigare har diskuteras på 

avdelningen. Syftet med denna uppsats var att belysa medarbetarsamtalet ur ett 

medarbetarperspektiv. Genom att belysa detta ämne utifrån medarbetarnas synvinkel kan det 

förhoppningsvis skapa en ökad medvetenhet om samtalets hinder och möjligheter på en specifik 

avdelning. Utökade resurser och diskussioner kring medarbetarbetarsamtalet skulle således 

kunna leda till att medarbetarsamtalet resulterar i ett gynnsamt verktyg för organisationen. 

Denna kunskap är något som vi som blivande personalvetare tar med oss till vårt framtida 

yrkesutövande.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Under intervjuerna har vi fått intrycket av att intervjupersoner har uppskattat möjligheten att 

göra sin röst hörd och berätta om sina upplevelser inom ämnet. Medarbetarsamtal är ett ämne 

som det har forskats lite inom, därför skulle vi avslutningsvis vilja ge förslag på vidare 

forskning. Vi hade gärna sett mer forskning inom det svenska begreppet medarbetarsamtal och 

dess innebörd. Denna brist synliggörs i och med att mycket tidigare forskning är gjord 

internationellt om utvecklingssamtalet men lite forskning är gjord i Sverige. Vi anser oss ha 

bidragit med inspiration ur ett sociologiskt perspektiv för andra att fortsätta forska inom ämnet. 

Under studiens gång har det uppkommit flera forskningsidéer. Eftersom vår studie är gjord på 

en organisation som tillämpar ett hierarkiskt styre vore det intressant att göra en jämförelse med 

ett företag som formellt tillämpar en platt organisationsstruktur för att belysa strukturella 

skillnader. Här skulle även en kvantitativ metod vara ett komplement till den kvalitativa för ett 

mätbart och generaliserbart resultat. Ytterligare en aspekt som skulle rekommenderas är att mer 

forskning gjordes utifrån ett genusperspektiv. Med vår studie som bakgrund där endast 

kvinnliga respondenter deltog vore det intressant att studera hur upplevelsen och inställningen 

till medarbetarsamtalet hade skilt sig mellan könen. Sammanfattningsvis är medarbetarsamtalet 

relativt outforskat och det finns flera intressanta infallsvinklar att beröra ämnet utifrån. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter på personalvetarprogrammet vid Örebro universitet. Denna termin skriver 

vi vår C-uppsats, vi hoppas att du har möjlighet och lust att delta i vår studie. Syftet med 

studien är att beskriva hur du som medarbetare upplever medarbetarsamtalet(hos er kallat PU-

samtal). Vi genomför en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer som metod. 

Intervjun i sig tar cirka en timme och om det är okej för dig som deltagare spelas den in för att 

underlätta transkriberingen. Självklart har du som deltagare rätt att avbryta ditt deltagande när 

som helst.   

 

Vårt intresse för att undersöka situationen som uppstår vid ett medarbetarsamtal har väckts 

utifrån tidigare forskning och litteratur som berör ämnet. Vi ser ett behov av att lyfta fram 

denna fråga utifrån ett medarbetarperspektiv.  

 

Vi hoppas att vår studie kan vara till nytta för arbetet med medarbetarsamtalen som görs på er 

arbetsplats, att resultatet kommer att vara användbart för fortsatt arbete. Vi hoppas att 

resultatet som framkommer från studien kommer att vara till nytta för en avdelning i stort och 

er personliga utveckling.  

 

Givetvis kommer ni att vara helt anonyma i denna studie och vi följer de forskningsetiska 

principerna som gäller för samhällsvetenskaplig forskning. All insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast användas som underlag för vår uppsats.  

 

Vi hoppas att du ska hitta tid för en intervju med oss och önskemålet är att få en intervju med 

dig onsdag, torsdag eller fredag under vecka 46. Om ingen av dessa dagar passar dig så hittar 

vi en annan dag, vi anpassar oss efter dina önskemål. 

 

Har du några frågor eller funderingar så svarar vi mer än gärna på dessa. Ni kontaktar oss 

enklast på mailadress; frida_siveborn@xxx.xx eller karboh132@xxx.xx 

 

Vänliga hälsningar 

 

Karin Boström och Frida Siveborn 

 



 
 

Bilaga 2 Intervjuguide medarbetare 

 

Presentation och inledning 
Först sker en presentation av syftet med undersökningen och en genomgång av de etiska 

aspekterna. Sedan informerar vi om vilka områden som vi kommer att beröra, följt av 

förfrågan om det går bra att intervjun spelas in. Vi kommer sedan be intervjupersonen svara 

sanningsenligt och utgå från ens egna upplevelser under hela intervjun.    

 

Personlig bakgrund 
Ålder, kön och namn: 

Vad har du för arbetstitel? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på Studentavdelningen? 

Hur många medarbetarsamtal har du haft med din nuvarande chef? 

 

Medarbetarsamtal 
(Syftet med detta tema är få en bild över medarbetarens upplevelse kring medarbetarsamtal) 

Hur skulle du beskriva hur ditt senaste medarbetarsamtal gick till? 

Vad bör ett medarbetarsamtal innehålla enligt dig? 

Vem anser du att samtalet är till för? Förklara varför. 

Vad upplever du är bra med medarbetarsamtalet?  

Vad upplever du är dåligt med medarbetarsamtalet?  

På vilket sätt lever medarbetarsamtalet upp till din förväntan? Motivera varför eller varför 

inte. 

Vad ser du för möjligheter med medarbetarsamtalet?  

Hur diskuteras din personliga utveckling under samtalet? 

Vilka åsikter och attityder har man på avdelningen när det gäller medarbetarsamtal? 

 

Relation mellan chef och medarbetare 
(Syftet med detta tema är att få en förståelse för hur relationen upplevs från medarbetarens 

perspektiv) 

Hur skulle du beskriva din relation med din chef? 

Hur upplever du stämningen mellan dig och din chef under medarbetarsamtalet?  

Hur skiljer sig medarbetarsamtalet från det vardagliga samtalen du har med din chef?  

Vilka förväntningar informerar chefen att organisationen har på medarbetarna?  

Vilka förväntningar upplever du att chefen ställer på dig? 

Hur skulle du beskriva din chefs ledarstil? 

 

Upplevelse 
(Syftet med detta tema är att få en fördjupad bild av hur medarbetaren upplever 

förväntningar och normer inom organisationen samt hur medarbetarsamtalet upplevs) 

Vad är din definition av organisationskultur? 

Hur upplever du att organisationskulturen påverkar ditt och andras beteende på 

Studentavdelningen?  

Hur är din känsla inför, under och efter ett medarbetarsamtal? 

Upplever du att det finns normer för hur du ska bete dig under ett medarbetarsamtal?  

Hur skulle du beskriva dig själv och ditt beteende under ett medarbetarsamtal? 

Hur skulle du beskriva en god medarbetare? 

På vilket sätt påverkar denna bild ditt beteende i ditt dagliga arbete på Studentavdelningen? 



 
 

Hur påverkar bilden av den goda medarbetaren ditt förhållningssätt under ett 

medarbetarsamtal?  

Om du själv fick bestämma, hur skulle ett motiverande medarbetarsamtal utformas då? 

 

Avslutning 
Är det något mer du vill tillägga? 

Är det okej att vi återkommer om vi har några följdfrågor som vi känner behöver utvecklas? 

 

Tack för din tid och ditt engagemang! 

 

 

 

  



 
 

Bilaga 3 Intervjuguide chef 

 

Presentation och inledning 
Först sker en presentation av syftet med undersökningen och en genomgång av de etiska 

aspekterna. Sedan informerar vi om vilka områden som vi kommer att beröra, följt av 

förfrågan om det går bra att intervjun spelas in. Vi kommer sedan be intervjupersonen svara 

sanningsenligt och utgå från ens egna upplevelser under hela intervjun.   

 

Personlig bakgrund 
Ålder, kön och namn: 

Vad har du för arbetstitel? 

Vad har du för arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat på Studentavdelningen? 

 

Organisationen 
(Syftet med detta tema är att skapa oss en bild av arbetsplatsen och dess organisationskultur) 

Vad upplever du att er vision på Studentavdelningen är? 

Vad skulle du säga att organisationskultur innebär?  

Hur skulle du beskriva er organisationskultur på Studentavdelningen? 

Hur skulle du beskriva en ideal medarbetare hos er?  

Vilka förväntningar tror du att du förmedlar och överför till dina medarbetare?  

 

Effekter med medarbetarsamtalet  
(Syftet med detta tema är att få en djupare bild av effekter på medarbetarsamtalet) 

Vad anser du att medarbetarsamtalet har för syfte? 

Kan du beskriva hur ett lyckat medarbetarsamtal ser ut enligt dig? 

Vilka strategier använder du för att uppnå ett lyckat medarbetarsamtal? 

Hur viktiga är medarbetarsamtalen för organisationens utveckling?  

På vilket sätt följs medarbetarsamtalen upp?  

Kan du ge exempel på en konkret handling som ett medarbetarsamtal har resulterat i? 

Har du någon dold agenda på saker du vill förmedla under samtalet? Ge exempel.  

 

Upplevelser av medarbetarsamtalet 
(Syftet med detta tema är att få en djupare bild upplevelserna under ett medarbetarsamtal) 

Hur skulle du beskriva medarbetarsamtalen som genomförs av dig? 

Vad är det viktigaste i ett medarbetarsamtal enligt dig? 

På vilket sätt upplever du att medarbetarsamtalen fyller sin funktion? 

Hur skulle du beskriva dig själv och ditt beteende under ett medarbetarsamtal? 

Upplever du som chef att det finns regler och normer för hur du ska bete dig under ett samtal 

med en medarbetare?  

Hur upplever du att din roll som chef påverkar samtalsklimatet?  

Vad har du för känslor inför, under och efter ett medarbetarsamtal?  

Hur skulle du beskriva svåra medarbetarsamtal?  

Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

Om detta skulle varit ditt företag hade du då arbetat med medarbetarsamtalen på samma sätt 

som du gör idag? Om inte, vad hade du gjort istället?  

 

Avslutning 
Är det något mer du vill tillägga? 

Är det okej att vi återkommer om vi har några följdfrågor som vi känner behöver utvecklas? 



 
 

Tack för din tid och ditt engagemang! 


