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Att vara en god ledare och samtidigt driva en organisation till 

lönsamhet är en utmaning för dagens chefer. Medarbetarsamtalet kan 

ses som ett viktigt instrument för att skapa gott samarbete och en god 

dialog i organisationen. Samtalet visar dock på en komplexitet utifrån 

parternas olika maktpositioner, deras möjlighet att skapa förståelse 

genom kommunikation och hur deras relation är. Syftet med denna 

uppsats var att studera medarbetarnas upplevelse av 

medarbetarsamtalet. Intervjuer hölls med sju personer från olika 

organisationer. En tematisk analys genomfördes och som teman 

framkom bland annat förtroende och engagemang, oro och osäkerhet 

och negativ återkoppling. Deltagarna såg stor nytta i att få avsatt tid 

och återkoppling från sin chef. Chefens engagemang och förtroendet 

för chefen ansågs ha inverkan på deras relation, kommunikation och 

huruvida de såg medarbetarsamtalet som meningsfullt.  

 

 

Etablering av nya organisationer och den tekniska utvecklingen på arbetsmarknaden går 

i en rask takt i dagens samhälle. För att hänga med i utveckling är det viktigt att ta 

tillvara på de mänskliga resurser som finns inom våra organisationer och med deras 

hjälp ta sig an de utmaningar som utvecklingen innebär. Hur chefer ska vara som goda 

ledare för sina medarbetare och hur de samtidigt ska kunna driva organisationer till god 

lönsamhet blir allt mer komplext ju mer dominerande ställning organisationer får i vårt 

samhälle (Bolman & Deal, 2012). Hur chefen väljer att leda och upprätthålla ett gott 

samarbete och en god kommunikation med sina medarbetare varierar men ett verktyg 

som kan effektivisera kommunikationen och samarbetet samt skapa stimulans, om det 

används på rätt sätt, är medarbetarsamtalet (Lindelöw, 2008).  

Det inplanerade enskilda samtalet mellan chef och medarbetare på arbetsplatsen är 

omdiskuterat och har ofta många namn. I denna studie har namnet medarbetarsamtal 

valts men en vanlig benämning skulle även kunna vara utvecklingssamtal eller 

planeringssamtal som enligt Granberg (2003) är de vanligaste benämningarna. 

Medarbetarsamtalet är möjligt att definiera som ett samtal mellan chef och medarbetare 

som är tänkt till att utvärdera medarbetarens resultat, arbetsinsats, att kartlägga 

medarbetarens utvecklingsbehov samt att diskutera trivsel, samarbete och förbättring av 

relationen mellan medarbetare och chef (Granberg, 2003; Mikkelsen, 1998). 

Medarbetarsamtal förs vanligen utifrån bestämda rutiner det vill säga att många 

organisationer ser det som en del av verksamhetsplaneringen att genomföra 

medarbetarsamtal en till två gånger om året. Ofta används checklistor eller 

frågeställningar som chef och medarbetaren funderar över innan de ses och sedan 

diskuterar under medarbetarsamtalet. Samtalet är på så vis relativt formaliserat och 

skiljer sig från de möten som medarbetare och chef har i vardagen (Granberg, 2003). 
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Lindelöw (2008) menar att ett bra medarbetarsamtal utvecklar och förbättrar 

kommunikationen mellan verksamheten och individen. Används samtalet på rätt sätt så 

kan det effektivisera och strukturera upp verksamheten och relationen mellan chef och 

medarbetare. Att medarbetarsamtalet kan fungera som ett bra verktyg för förhållandet 

mellan verksamhet och medarbetare används ofta som argument för att organisationer 

bör införa medarbetarsamtal. Olika synsätt har utformats kring vad medarbetarsamtalet 

bör fokusera på utifrån en bakgrund av en varierad syn på människor och 

organisationer. Mikkelsen (1998) beskriver dessa synsätt utifrån fyra olika perspektiv: 

Att fokusera på möjligheten att utveckla teknik och strukturer i organisationen, att chef 

och medarbetare behöver mötas i samtal om personliga behov, värderingar, roller och 

relationer, att fokusera på arbetsfördelning och resurser i organisationen samt att utgå 

från ett mer symboliskt synsätt om vad som händer i organisationen, där handlingar och 

agerande inte ses som givet rationella. Mikkelsen (1998) menar att om en organisation 

knyter sig för hårt till ett synsätt så kan det försämra kreativiteten och möjligheten att 

hantera utmaningar i en organisation. Som till exempel sämre förmåga att lösa problem 

eller att inte ta tillvara på nya idéer. Var det är bäst att lägga tyngdpunkter eller vilken 

kombination av perspektiv som är den bästa finns det inget entydigt svar på. 

Organisationens storlek, typ av organisation, organisationens struktur och ledarstilar är 

några av de faktorer som kan påverka hur medarbetarsamtalet utformas (Granberg, 

2003).  

För chefen finns idag flera modeller och mycket information om medarbetarsamtalet 

utförande och tänkta nytta (Granberg, 2003).  Frågan är om det skapar mer förvirring än 

tydlighet för chefer eftersom utveckling av medarbetarsamtalet som mötesform och dess 

nytta inte leder någon vart om inte chefen är införstådd med hur medarbetarna ser på 

samtalet och vad de tycker att de får ut av det. För att samtalen ska fungera och vara 

konstruktiva så behöver såväl chefens som medarbetarens olika förväntningar och 

behov tillgodoses (Mikkelsen, 1998).  

Tidigare forskning har främst fokuserat på delar av medarbetarsamtalet, som till 

exempel reaktion på återkoppling eller ökning av arbetsprestation. Lite forskning finns 

dock om upplevelsen av medarbetarsamtalet som helhet, och målet med den här 

uppsatsen är att studera hur medarbetaren upplever medarbetarsamtalet som ett 

komplext fenomen med alla dess pusselbitar.  

Makt och hierarki 

Det är möjligt att se på chefens innehavande av makt från olika teoretiska perspektiv. 

Strukturella teoretiker fokuserar ofta på formell makt och det kan handla om till 

exempel övervakning av anställdas agerande (Bolman & Deal, 2012). Att till exempel 

se till att beslut verkställs och därefter utvärdera om detta har gjorts på rätt sätt. Ett 

annat perspektiv förespråkar ett ökat ansvar och inflytande hos medarbetaren och ser det 

som en svårighet att använda sig av kraftig övervakning i en situation där 

organisatoriska behov och individuella behov ska mötas. Flera forskare inom Human 

Relations (Bolman & Deal, 2012) utgår från det senare perspektivet och tycker att 

samarbete, delaktighet och öppenhet kan göra makt inom organisationerna till en mindre 

viktig fråga. Det kan vara ganska enkelt att i teorin ifrågasätta om makt och hierarki är 

nödvändigt i organisationer men i praktiken kan det vara svårt att hitta exempel på 

organisationer som är uppbyggda utan makt och hierarkier menar Laurent (1982). 

Hierarkin i organisationen kan ses som nödvändig för att organisationen ska få en 
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struktur. Det är möjligt att se det som att organisationens medlemmar lever i en dubbel 

verklighet utifrån att varje medlem i en organisation så gott som alltid representerar 

såväl en underordnad part som en ledande part, vilket skapar stabilitet och 

sammanhållning i organisationen (Koestler, 1967, refererat i Laurent, 1982). 

Maktstrukturer är nämligen inte bara låsta vid formella positioner utan de kan även vara 

mer situationsbundna. Svenska undersökningar (Boethius, 1983; Granström 1986, 

refererat i Granström, 1996) har visat på att ett omedvetet samspel sker mellan chef och 

medarbetare i en organisation. Makten fördelas mellan parterna, erövras av den ena 

parten och återtas senare av den andre parten. Det är möjligt att beskriva det som att 

ledare ibland intar en position som ledda i vissa processer på arbetsplatsen (Granström, 

1996). Forsströms (2000) undersökning om makt och dominans mellan chef och 

medarbetare i medarbetarsamtalet och Lindgrens (2001) avhandling om interaktion 

mellan chef och medarbetare i medarbetarsamtalet stödjer detta och visar på att det inte 

är möjligt att ge en entydig bild av vem som har makten i medarbetarsamtalet. Det finns 

flera olika aspekter. Chefen till exempel dominerar genom att specificera vad det ska 

samtalas om, inleder samtalet och avslutar det när denne tycker det passar, medan 

medarbetaren är den som främst dominerar talutrymmet under samtalets gång.   

 När chef och medarbetare träffas i ett medarbetarsamtal så går det inte att förbise att de 

är där i rollerna chef och medarbetare. Det är viktigt att den som leder samtalet inser 

skillnaderna i parternas roller och inte går in i samtalet med en tro om att det inte skulle 

påverka. Det är inte möjligt för chefen att förvänta sig samma förståelse och tålamod 

från medarbetarens sida som medarbetaren bör kunna förvänta sig av chefen för rollerna 

är inte jämlika säger Engquist (2002). Tidigare forskning (Lindgren, 2001) som har 

studerat såväl chefens som medarbetarens roll i medarbetarsamtalet, visar på att många 

chefer är ganska så omedvetna om den hierarki som råder dem emellan. I praktiken är 

det svårt för båda parter att komma loss från de roller de har även om de har en intention 

att göra det och även kan uppfatta det som att de gör det (Lindgren, 2001). För att skapa 

en så jämbördig situation som möjligt, så är det viktigt att energi läggs på att skapa en 

så gemensam bild som möjligt om vad samtalet ska handla om och även sätta upp 

gemensamma ramar för det visar Forsström (2000) i sin undersökning. Både chef och 

medarbetare tar ofta sina roller och maktförhållanden för givna och för lite tid läggs på 

att diskutera hur det ser ut och hur det påverkar (Simonsson, 2002). Att ta rollerna för 

givna skapar lätt missförstånd och konflikter då parterna då inte är medvetna om 

förväntningarna på respektive part. Simonsson (2002) ser att bristen av en dialog om 

rollerna är en bidragande orsak till att missförstånd och konflikter uppstår.   

Interaktion mellan chef och medarbetare 

 Kommunikation. När erfarna chefer vid en rundfrågning fick frågan hur de känner 

inför medarbetarsamtalet så var det många av dem som menade att de tycker 

medarbetarsamtalet är svårt (Lindelöw, 2008). I samma rundfrågning uttryckte fler av 

dem att de framför allt tycker det är svårt att upprätta hålla en bra och levande dialog 

med sina medarbetare. Detta visar att det finns osäkerhet bland cheferna om 

medarbetarsamtalet verkligen ger ett bra utbyte och om medarbetarna blir nöjda.  

Det är uppenbart att en stor pusselbit i medarbetarsamtalet handlar om 

kommunikationen mellan medarbetare och chef. Att kommunicera handlar om att 

framföra budskap till varandra men det är även en process i att skapa förståelse och 

delaktighet. Att framföra och ta emot budskap handlar inte bara om konkreta fakta utan 
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även om att överföra åsikter, känslor och attityder till den man kommunicerar med 

(Dimbleby & Burton, 1999).  

Människor har också olika kommunikationsmönster, som kan förändras och utvecklas, 

men också påverkas av individens självbild. Samtal utstrålar vilken syn individen har på 

sig själv och i och relation med andra så kan denna självbild också utvecklas (Dimbleby 

& Burton, 1999). Vid ett kommunikativt möte görs vidare en hel rad bedömningar om 

vem personen man möter är. Ofta bygger bedömningarna på gissningar och även 

tidigare erfarenheter av andra individer och situationer som tycks påminna en om 

personen som man nu möter. Det är således en del av vårt sociala tänkande – vår sociala 

kognition som innebär att vi tar in, tolkar, skapar och lagrar vår uppfattning om 

människor och omvärlden. Det ”lagret” plockar vi ur då vi ställs inför människor och 

situationer. Det är alltså inte en sanning byggd på fakta i stunden utan en del av våra 

tidigare erfarenheter och tolkningar (Nilsson & Waldemarsson, 2007). Detta skapar 

svårigheter i kommunikationen och Engquist (2002) menar att detta är ett av de största 

kommunikationshindren mellan människor, ett psykologiskt och kognitivt hinder. Det är 

lätt att utgå ifrån sig själv och tro att ens egen bild och uppfattning av verkligheten är 

den som stämmer.  

Den tyske filosofen Martin Buber pekade på att varje individ behöver ses som den 

specifika individ den är för att kommunikation ska leda till ömsesidighet och förståelse 

(Buber, 1994). Buber talade om två olika typer av relationer inom kommunikation. Jag–

Du relationen och Jag–Det relationen. För att få en bra dialog så behöver mötet mellan 

parterna hela tiden återskapas och samtalet behöver föras i nuet inte utifrån tidigare 

erfarenheter hos samtalsparterna. När samtalet förs i nuet så har parterna en Jag-Du 

relation. Så fort parterna avstår från att befinna sig i nuet så övergår relationen till en 

Jag-Det relation. ”Du” blir istället ett objekt, ett ”Det” och representerar då något i 

”Jags” förflutna och de erfarenheter som ”Jag” har haft av liknande möten (Buber, 

1994). I kommunikation är det därför viktigt att vara medveten om att antaganden tas 

utifrån tidigare erfarenheter och att individer har sin egen subjektiva bild av 

verkligheten. När ett meningsutbyte sker mellan två människor så flätas dessa 

verklighetsbilder samma och nya bilder växer fram genom interaktionen. Den 

subjektiva verklighetsbilden är svår att dela i kommunikation och det som delas blir 

snarare parternas respektive uppfattning om vad man talar om (Engquist, 1994). Det är 

alltså lätt att göra antaganden och det är svårt att uppfatta såväl sig själv som andra på 

ett tydligt sätt. Att göra tolkningar av vad samtalspartnern säger är i stort sett 

oundvikligt, människan har värderingar och övertygelser som påverkar hur man tolkar 

och noterar budskap. Det som är viktigt för en bra dialog är att vara medveten om dessa 

barriärer och hur de påverkar (Dimbleby & Burton, 1999). Forskning visar på att 

barriärer i samtalen mellan chef och medarbetare är vanliga. Cheferna visar sig ofta vara 

ganska så omedvetna om vad medarbetaren försöker förmedla och noterar inte deras 

invändningar, samtalsstödjande initiativ och förslag (Lindgren, 2001). Ofta tar inte 

heller cheferna speciellt stor hänsyn till medarbetarnas referensramar eller kontexten 

medarbetarna befinner sig i när chefen tolkar den information som kommer från 

medarbetaren (Simonsson, 2002).  

  Att lyssna. Förutom att ett budskap ska föras fram i en dialog med en annan 

person så är även förmågan att lyssna en stor del av god kommunikation. Hilmarsson 

(2010) menar att ett gott lyssnande skapar en positivt, empatisk och respektfull relation 
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mellan parterna och är på så vis en väldigt användbar teknik. Lyssnandets värde, visar 

Engström (2005) i sin studie om medarbetarsamtal, är näst intill avgörande för 

medarbetarna. Att ha ett möte där chefen lyssnar på vad medarbetaren faktiskt har att 

säga blev för den studiens deltagare viktigare än om de fick som de ville i samtalet eller 

huruvida de hade rätt eller fel om saker som diskuterades (Engström, 2005). Hilmarsson 

(2010) ger stöd för lyssnandets betydelse och menar att en skicklig samtalsledare 

lyssnar mer än de talar, lyssnandet förknippas med medmänsklighet och med empati. 

Har en chef förmåga att lyssna så kan denne se förbi det som sägs i ord och förstå 

känslor, behov och innebörden i budskap.  

Forskning där ett stort antal medarbetare fick svara på frågor kring när de upplever att 

de blivit lyssnade på, visar på framförallt tre framträdande faktorer i ett gott lyssnande: 

att lyssnaren visar sig öppen inför talarens idéer, att lyssnaren muntligt återkopplar att 

den förstår för att stödja samtalet och att lyssnaren icke-verbalt visar med gester att 

lyssnaren är engagerad och förstår vad som sägs (Cooper, Seibold & Suchner, 1997). 

Att vara en aktiv lyssnare handlar delvis om att vara medveten om det man säger. Det är 

viktigt att svara med ord som gör att den som lyssnas på, uppfattar att lyssnaren rätt 

förstått det som sagts. Den som lyssnas på behöver också känna en trygghet i samtalet 

genom att få signaler om att lyssnaren uttrycker acceptans och respekt för innehållet i 

det som sägs. Det handlar alltså både om att lyssnaren bekräftar innehållet i samtalet 

och bekräftar relationen mellan lyssnare och den som blir lyssnad på (Bart & Näsholm, 

2006).  

Många människor tycker det är relativt lätt att göra en bedömning av om en person 

lyssnar i ett samtal. Det finns många signaler att ta fasta på. Muntlig återkoppling, 

ögonrörelser, ansiktsuttryck och förändringar i andningsmönster är bara några av dem. 

Genom det som uttrycks icke-verbalt är det lätt att uppfatta lyssnarens tankar och 

känslor inför det som sägs. Bart och Näsholm (2006) menar att uppfattas det icke-

verbala som stötande i ett samtal så är det nästintill omöjligt att kompensera det genom 

ord. Om och hur människan beter sig i ett lyssnande är därför en stor och viktig del av 

kommunikationen mellan människor.  

 Återkoppling. Lindelöw (2008) pekar på att återkoppling på samtalsparternas 

respektive roller och sätt att sköta arbetsuppgifter är en viktigt del av 

medarbetarsamtalet. Få personer tycker det är lätt att ge rak återkoppling om hur man 

uppfattar en annan individs prestation eller uppförande (Engquist, 2002; Ylander & 

Larsson-Lindman, 1988). Att förmedla feedback kan väcka obehagliga känslor och 

reaktioner hos den som står som mottagare för återkopplingen. Det är då lätt hänt att 

informationen förmedlas kryptisk eller uteblir helt för att inte skada samtalet som förs 

(Engquist, 2002). En kvantitativ studie gjord på 60 par bestående av chef och 

medarbetare visade hur viktigt det är med ”rätt timing” när feedback ska leveras. 

Studien visade vidare att det var viktigt att återkopplingen var specifik och ödmjukt 

leverad och att den ges ofta, för att framförallt medarbetarna ska känna sig nöjda (Ilgen, 

Peterson, Martin & Boeschen, 1981).  

Hur svårt det är att ta emot rak återkoppling beror på vilken vana individen har av att stå 

som mottagare. En individ som inte känner att denne behöver försvara sig eller förklara 

sig vid mottagande av återkoppling har en chans att lära sig något av det som sägs och 

utvecklas som person. Ylander och Larsson-Lindman (1988) beskriver olika 
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reaktionsnivåer som passar in på mottagandet av så väl positiv som negativ 

återkoppling. Den första reaktionsnivån riktar sig mot en person som i hög grad inte är 

van vid att ta emot återkopplingen från andra. Personen skyggar då lätt för återkoppling 

och försöker undvika samtalet, reaktionen kan då ofta vara ganska så kraftfull. En 

maktrelation, som chefens och medarbetarens, kan underlätta för att förmedla 

återkoppling till en person på denna reaktionsnivå. Vid lite lägre grad av ovana övergår 

reaktionen till ett försvar där individen ofta hävdar att återkopplingen inte stämmer. 

Reaktionen kan även bygga på att återkoppling tas emot utan försvar men att det finns 

en förklaring eller bortförklaring till varför återkopplingen stämmer. En person som 

däremot är van vid att få återkoppling nöjer sig med att lyssna. Ylander och Larsson-

Lindman (1988) menar att denna nivå är väldigt sällsynt hos människan men att det är 

viktigt att sträva mot denna nivå för att utvecklas.  

Øistad (2005) menar att för att kunna ta emot rak återkoppling på ett bra sätt så är det 

viktigt att känna sig accepterad och värdesatt. På en arbetsplats kan detta göras genom 

att chefen uppmärksammar medarbetarens prestationer och värdesätter den roll 

medarbetaren har i organisationen. Upplever medarbetaren detta så har de lättare för att 

ta emot rak återkoppling från chefen, så väl i medarbetarsamtalet som i det dagliga 

arbetet.  

Flertal studier handlar om hur chefen ger medarbetaren återkoppling och hur detta 

upplevs för medarbetaren. Att hitta studier om hur medarbetaren bör ge återkoppling till 

sin chef eller hur detta upplevs är däremot svårt. Bristen på forskning inom det området 

kan vara en signal på att medarbetarsamtalet har en obalans. Fokus läggs inte på chefen 

och denne i sin yrkesroll. Antingen av skälet att deras olika maktpositioner inte gör dem 

till jämbördiga talare eller på grund av att tanken är att fokus i medarbetarsamtalet ska 

ligga på medarbetaren och dennes yrkesroll. Det verkar i så fall som att det finns ett 

antagande om att chefen och dennes agerande inte inverkar på hur medarbetaren sköter 

sin yrkesroll.  

Förtroende och trygghet 

 Trygghet. Moxnes (1991) menar att de flesta människor strävar efter en mer 

permanent struktur, människan behöver en fast punkt, det ger en styrka och en trygghet 

för individen. Sociologer och socialpsykologer använder ordet trygghet i bemärkelsen 

att det är en reaktion på yttre förhållande, sociala, kulturella eller organisatoriska. Det är 

miljön runt omkring som avgör om individen känner sig trygg och därför kan otrygghet 

infinna sig oavsett om individen känner sig stark och trygg inombords (Moxnes, 1991). 

Kelly (1955, refererat i Moxnes, 1991) resonerar om att trygghet är en ständig jakt i ett 

föränderligt samhälle som vårat. Det kan vara svårt för människan att följa en allt för 

föränderlig miljö och det lätt hänt att förändringarna och ovissheten om vad som 

komma skall skapar tvivel hos individen om vem denne är, kan och klarar av.  

I arbetslivet pratas det ofta om anställningsotrygghet. Det är lätt att tro att 

anställningsotrygghet endast uppstår när en medarbetare går på vikariat eller har 

tidsbegränsad anställning av något slag men Randquist (2005) pekar på att 

anställningsotrygghet även förekommer bland tillsvidareanställda och då kan yttra sig 

som oro över att till exempel få förändrade arbetsuppgifter, sämre lön eller att ofrivilligt 

behöva gå ner i arbetstid. Näswall, Hellgren och Sverke (2003) säger att 

”anställningsotrygghet baseras på två fundamentala antaganden. Det första är att 

anställningsotrygghet är en individuell och därmed subjektiv upplevelse. Det andra är 
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antagandet bygger på att upplevelsen av anställningsotrygghet är ofrivillig” (s 24). 

Tidigare forskning visar på att det inte är möjligt att göra en generalisering om vilka 

som drabbas av anställningsotrygghet (Randquist, 2005).  Men faktorer som påverkar är 

bland annat; utbildningsnivå, där lägre utbildningsnivå kan leda till större 

anställningsotrygghet, anställningsform, där visstidsanställningar eller vikariat kan leda 

till större anställningsotrygghet samt organisationens informationskanaler där bristfällig 

information kan framkalla anställningsotrygghet hos medarbetaren (Randquist, 2005; 

Näswall et al., 2003). Anställningsotrygghet har en direkt påverkan på medarbetarnas 

arbetstrivsel (Näswall et al., 2005). Att uppleva anställningsotrygghet skapar mindre 

trivsel, sämre attityder och mindre arbetsglädje, vilket i slutänden även påverkar 

organisationens lönsamhet och produktivitet (Näswall et al., 2003). Medarbetarens 

upplevelse av anställningsotrygghet påverkar rimligen även hur medarbetaren ser på sin 

relation till chefen och hur medarbetaren upplever medarbetarsamtalet. 

Anställningsotrygghet kan finnas där som en bakomliggande orsak för hur 

medarbetaren upplever sig bli bemöt eller hur tilliten till chefen ser ut 

 Psykologiska kontrakt. Under början på 80-talet började det psykologiska 

kontraktet mellan arbetsgivare och arbetstagare diskuteras. Zetterberg, Busch, Crona, 

Frankel, Jönsson, Söderlind och Winander (1984) genomförde då en studie som visade 

på att ”osynliga kontrakt” fanns mellan arbetsgivare och arbetstagare. Dessa ”osynliga 

kontrakt” innebar att arbetstagarna åtog sig att ställa upp för arbetsplatsen, kollegorna, 

chefen och organisationen i samband med att anställningen påbörjades och i utbyte gav 

kollegor, chefen och organisationen arbetstagaren uppskattning, utveckling och en 

känsla av att ha uträttat någonting. Zetterberg et al (1984) menade då att de ”osynliga 

kontrakten” kunde vara en svårighet och en nackdel för arbetstagarna, då särskilt inom 

större organisationer där det finns en större risk att chef och medarbetare går om 

varandra och att medarbetaren då kan uppleva att delar av det ”osynliga kontraktet” inte 

uppfylls från arbetsgivarens sida, vilket skulle påverka arbetstagarens lojalitet för 

organisationen. Det ”osynliga kontrakten” har idag fått namnet psykologiska kontrakt 

och begreppet syftar på arbetsgivar- och arbetstagarrelationens psykologiska innebörd 

utifrån ömsesidiga löften, förväntningar och åtaganden, uttalade som outtalade 

(Isaksson & Bellaagh, 2005). Såväl organisation som arbetstagare bidrar till att skapa 

det psykologiska kontraktet. Organisationen skickar ut sociala koder om vad som 

förväntas av anställda och arbetstagarna i sin tur bidrar med att skicka ut signaler utifrån 

sina egna individuell tolkningar av organisationens koder (Rousseau, 1995). Så väl 

arbetsgivare som arbetstagare har förväntningar på varandra men med tiden har det 

psykologiska kontraktets upplevelse och verkan riktats mer mot arbetstagarna 

(Granberg, 2003). Granberg (2003) menar att det kan bero på att organisationernas 

behov och förväntningar lever i en mer föränderlig miljö än vad de tidigare gjorde och 

är svåra att konkretisera, medan det är lättare att få en enhetlig bild av arbetstagarnas 

förväntningar på det psykologiska kontraktet.  

Tidigare forskning visar på att hur psykologiska kontrakt mellan medarbetare och 

organisationens ledning ser ut och huruvida de efterföljs har stor påverkan på den 

anställdes välbefinnande, lojalitet, förtroende och anställningstrygghet på arbetsplatsen 

(Coyle-Shapiro & Kessler, 2000). Upplever medarbetaren att organisationen bryter mot 

det psykologiska kontraktet så blir denne mindre intresserad av att uppfylla sina 

åtaganden mot organisationen (Isaksson & Bellaagh, 2005; Näswall et al., 2003; Coyle-

Shapiro & Kessler, 2000).  
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Det psykologiska kontraktet är dynamiskt (Rousseau, 1995), det vill säga det är under 

ständig förändring och omförhandlas allt eftersom när nya signaler uppstår eller nya sätt 

att arbeta diskuteras. Förändringen av psykologiska kontrakt påverkas till största delen 

av organisationens arbete med personalfrågor (Isaksson & Bellaagh, 2005; Rousseau, 

1995). Genom att båda parterna är medvetna om förväntningarna på varandra och har en 

öppen och kontinuerlig dialog om dessa så kan det bli lättare att få en mer gemensam 

syn på det psykologiska kontraktet (Rosseau, 1995). Granberg (2003) konstaterar att det 

är viktigt att chef och ledning genom samtal med medarbetaren engagerar sig i det 

psykologiska kontraktet då det för den anställde är något som existerar och upplevs 

oavsett hur stort engagemang organisationen själv har i psykologiska kontrakt mellan 

sig och arbetstagarna. Då medarbetarsamtalet är ett möte mellan chef och medarbetare 

där arbetsuppgifter och förändringar diskuteras så är det även möjligt att se att 

medarbetarsamtalet är ett möte där det psykologiska kontraktet diskuteras och 

omförhandlas, och då mer eller mindre omedvetet från chefen och medarbetarens sida.  

 Förtroende. Möjligheten att ha en öppen och ärlig dialog med sin chef i 

medarbetarsamtalet påverkas av hur förtroendet till chefen ser ut. Reina och Reina 

(2006) menar att kommunikation och förtroende ligger nära varandra. En amerikansk 

studie med 157 heltidsarbetande indikerade på att det är viktigt att chefen är medveten 

och använder sig av rätt sätt att kommunicera för att underhålla och bygga förtroende 

(Willemyns, Gallois & Callan, 2003). Förtroendet påverkar medarbetarens 

arbetsprestation och då indirekt organisationens lönsamhet (Reina & Reina, 2006). En 

svensk enkätundersökning som gjordes på 590 anställda i en svensk industri (Andersen, 

2003) visade på att förtroendet till chefen utgår från två områden. Det första området är 

att chefens handlingar blir viktiga för att skapa förtroende, om medarbetaren genom 

handlingar får en känsla av att chefen litar på medarbetaren, ger medarbetaren råd, 

vägledning och hjälper denne att lösa problem så byggs förtroendet för chefen upp. Det 

andra området berör hur väl medarbetaren upplever sig känna sin organisation och chef. 

Medarbetaren behöver känna att han eller hon förstår sig på sin organisation och förstår 

sig på vem chefen är som person för att förtroendet ska bli etablerat. I studien förklarade 

dessa två faktorer 76 % av medarbetarnas förtroende för chefen (Andersen, 2003). De 

två områden som Andersens resultat visar på ligger nära de områden som Reina och 

Reina (2006) resonerar kring som viktiga för förtroendebyggande. Att se till så att 

medarbetarna känner sig delaktiga i organisationen och har information om vad som 

händer och sker är viktigt för så väl förtroende som anställningstrygghet. Reina och 

Reina (2006) menar att många chefer ofta är omedvetna om att de håller inne med 

information. Det är lätt att tro att en medarbetare bara behöver veta det som är direkt 

kopplat till medarbetarens arbetsuppgifter men för att bygga ett förtroende så räcker inte 

det. Brist på information skapar en misstänksamhet hos medarbetaren och det skickar 

signaler från chefen att denne inte tror att medarbetaren kan hantera information som 

förmedlas.  

En annan byggsten i att skapa förtroende är ärlighet. En chef som inte är ärlig förstör i 

långa loppet förtroendet mellan sig själv och sina medarbetare. Ärlighet påverkar 

medarbetarnas arbetsprestation i form av att det skapar svårigheter i att fatta de rätta 

besluten, svårt att ta det fulla ansvaret och svårt att vara så produktiv som skulle kunna 

vara möjligt. Nära kopplat till ärlighet är förmågan att erkänna sina misstag, en chef 

som erkänner sina misstag i arbetet visar för medarbetarna att även chefen är mänsklig. 

Chefen föregår då som ett gott exempel i hur misstag i arbetet ska hanteras inom 
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organisationen (Reina & Reina, 2006). Genom att se en medmänsklighet och person 

bakom chefen och dennes agerande så känner medarbetarna att de kan relatera till sin 

chef vilket visat sig vara viktigt för att bygga förtroende (Willemyns et al., 2003).   

Utveckling 

Inom ramen för medarbetarsamtalet diskuteras ofta medarbetarens behov eller vilja att 

utvecklas i sin yrkesroll. Lindelöw (2008) säger att det är människan som är 

organisationens främsta resurs. Genom kunskap, agerande och ansträngningar hjälper en 

organisations medarbetare till att driva en organisation framåt, utveckla och säkerställa 

organisationens överlevnad. För att medarbetaren ska bidra med sin kunskap och sina 

färdigheter i en organisation så behöver denne känna sig motiverad att göra det. 

Mikkelsen (1998) resonerar kring vikten att fånga upp den enskilda medarbetaren i ett 

medarbetarsamtal för att diskutera hur medarbetaren ser på sin arbetssituation och vad 

medarbetaren ser som viktigt att utveckla för att denne ska kunna sköta sitt arbete på 

bästa sätt. I en lärande organisation är tanken att både chef och medarbetare aktivt ska 

engagera sig i medarbetarens utvecklings för att se så att den går i samma riktning som 

såväl organisationen som de behov och förväntningar som medarbetaren har (Arnold, 

2010)  

Även om det för många är uppenbart att de mänskliga resurserna är de som är det 

värdefullaste i organisationen så är det vanligt att organisationer glömmer eller 

åsidosätter att investera i sina medarbetares utveckling. Det är vanligare att i 

organisationer investera i tekniska lösningar än i medarbetarnas humankapital (Bylund 

& Kristiansen, 1994). Begreppet humankapital lanserades på 60-talet av Gary Becker. 

Begreppet innefattar individens såväl medfödda talanger, som praktiska och teoretiskt 

inlärda kunskaper (Becker, 1967). Det är vanligt förekommande att organisationer som 

investerar i sina anställdas humankapital fokuserar på utveckling genom konkreta kurser 

och utbildningar. Studier (Nilsson, 2006) visar att även investeringar i mindre skala 

uppskattas och gynnar medarbetarnas utveckling. Till exempel att sätta upp utmaningar, 

krav eller att chefen genom samtal utvärderar, bedömer och utvecklar medarbetarnas 

arbete. Det är möjligt att beskriva den typen av utveckling som informellt lärande 

(Kock, 2010). Det informella lärandet sker ofta spontant och som en effekt av de 

situationer som medarbetaren till vardags befinner sig i.  

Att vilja utvecklas och prestera bättre i sitt arbete handlar till stor del om motivation. 

Finns det motivation hos medarbetaren tar denne ofta sig an nya saker eller utbildning 

på ett mer uppmärksamt och intresserat sätt. Hedin (1997) menar att motivation och 

stimulans går hand i hand och motivationen påverkas av hur stimulerad medarbetaren 

blir i den utbildning den deltar i eller den utveckling medarbetaren står inför. För en 

medarbetare är det viktigt att utveckling ger en känsla av egenvärde, att medarbetaren 

känner att denne bidrar med något genom den utveckling som medarbetaren fått (Hedin, 

1997). Det skapar stärkt självkänsla och starkare självtillit när medarbetaren ser sin egen 

utveckling och nyttan av den. Att chefen i sin tur är uppmuntrande till utveckling och 

ger gensvar på den utveckling som har fåtts bidrar även till en starkare och mer 

motiverad medarbetare (Hedin, 1997). 

Tidigare forskning visar att högre utbildningsnivå leder till större beredskap att delta i 

och utnyttja möjligheten till fortsatt utbildning (Ellström, 2010). Det är även dessa 

medarbetare som oftare står i fokus för utvecklingsinsatser från företaget.  
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Syfte och frågeställningar  

De områden som har beskrivits ovan är alla delar i medarbetarsamtalet som påverkar 

huruvida medarbetaren ser en nytta och meningsfullhet med samtalet (Mikkelsen, 

1998). När passformen mellan organisation och medarbetare är god så får medarbetarna 

en meningsfull och tillfredsställande sysselsättning och organisationerna i sin tur får 

kompetens och energi att uppfylla sina mål. Idag finns det dock lite kunskap om hur 

medarbetarsamtalets pusselbitar faktiskt upplevs av medarbetarna med tanke på hur 

mycket tid som läggs på att hålla medarbetarsamtal i dagens organisationer. Det borde 

vara viktigt att eftersträvat att medarbetarna upplever samtalet som meningsfullt för sin 

roll och utveckling på arbetsplatsen.  

Syftet med denna studie var att studera hur medarbetare ser på upplevelser och 

reflekterar kring medarbetarsamtalet. Studien utgår från följande frågeställningar:  

1. Vilken är medarbetarens upplevelse av medarbetarsamtalet sett till bemötande och 

förtroende? 2. Hur ser medarbetaren på medarbetarsamtalets nytta och möjlighet till 

utveckling för medarbetaren?  

Metod  

Deltagare 

I studien deltog sju personer, tre män och fyra kvinnor i åldrarna 30-63 år. Fyra av 

deltagarna har tillsvidareanställningar och tre av dem går på vikariat eller 

korttidskontrakt. Deltagarna arbetar som tjänstemän inom såväl mindre som större 

organisationer inom olika sektorer av arbetsmarknaden. Deltagarna valdes ut utifrån att 

de skulle ha möjlighet att ge en så bred och djup information som möjligt om sina 

upplevelser och reflektioner kring medarbetarsamtalet.  Ett urvalskriterium var därför 

att de nyligen skulle ha genomfört ett medarbetarsamtal på sin arbetsplats och ha 

upplevelsen i färskt minne. Vidare valdes akademisk bakgrund som ytterligare 

kriterium, då det är vanligare att organisationerna satsar på välutbildade anställdas 

vidareutveckling, särskilt när dessa är tänkta att bli framtidens ledare. Akademisk 

utbildning som urvalskriterium sågs även vara till nytta för att få så djup och bred 

information som möjligt om ämnet. Det ses som troligt att fler högutbildade 

medarbetare ser medarbetarsamtalet som mer meningsfullt utifrån att dessa grupper är 

mer tränade i att uttrycka sig verbalt och att utföra problemlösning (Mikkelsen, 1998).  

När arbetet med nuvarande studie inleddes kontaktades sex potentiella deltagare via e-

post med frågan om de var intresserade av att delta i en studie om upplevelser och 

reflektioner kopplat till medarbetarsamtal. Samtliga sex deltagare tackade ja till att 

delta, men en av dem avböjde senare. I studien ingår ytterligare två deltagare som 

tidigare deltagit i en förstudie till nuvarande studie.  

Datainsamling  

Avsikten med studien var att komma åt medarbetarens upplevelse av och reflektioner 

kring medarbetarsamtalet. Kvalitativa intervjuer valdes som ett lämpligt 

tillvägagångssätt eftersom jag genom mer öppna frågor ville komma åt komplexiteten i 

deras resonemang och på en djupare nivå nå deras upplevelser av medarbetarsamtalet. 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med ett antal färdigformulerade 

frågor. En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Exempel 

på frågor var: Hur upplever du medarbetarsamtalet? Vad är din känsla när du lämnar 
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medarbetarsamtalet? Därefter gjordes vidare strukturering i form av följdfrågor och nya 

frågor som dök upp under intervjuns gång (Langemar, 2008). Ett exempel på en 

följdfrågar var: Vad kändes bra i samtalet? Vad kändes dåligt? Några frågor ändrades 

eller uteslöts beroende på de specifika förhållanden som infann sig under respektive 

intervju. Alla intervjuerna spelades in och intervjuernas längd varierade mellan 30-60 

minuter.   

När deltagarna bekräftade sitt deltagande diskuterades bästa plats för intervju utifrån 

vad som kändes mest bekvämt för deltagaren. En intervju genomfördes i ett mötesrum 

på deltagarens arbetsplats, fyra i deltagarnas hem och två i mitt eget hem. Samtliga 

intervjuer genomfördes av uppsatsförfattaren. Innan intervjuerna påbörjades 

informerades deltagarna om syftet med intervjun samt de etiska aspekterna av 

undersökningen. Deltagarna fick bland annan information om att intervjun skulle spelas 

in, att de hade möjlighet att avbryta när de ville och att materialet skulle behandlas 

konfidentiellt.  Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har följts (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Analys  

Analysen av intervjuerna gjordes enligt anvisningar för genomförande av tematisk 

analys (Braun & Clarke, 2008). Alla intervjuerna transkriberades ordagrant och lästes 

sedan igenom noggrant. När jag hade fått en god uppfattning om intervjuernas innehåll 

så kodades innehållet i intervjuerna. Kodningen resulterade i listor med ord, meningar 

och avsnitt som var relevanta för studiens ämne. Koderna sågs över och delades in i 

preliminära teman utifrån likheter och olikheter i dess innehåll och innebörd. Dessa 

preliminära teman sågs över och nya tolkningar gjordes av dessa utifrån huruvida det 

fanns homogenitet inom temat eller inte. Detta ledde till revidering av teman. Under 

arbetets gång gjordes flera noggranna övervägningar i de tolkningar som gjordes, 

arbetet blev en växelverkan mellan rådata och skapande av teman. Detta för att försäkra 

mig om att tolkningarna var väl förankrade i ursprungsmaterialet.  

 

 

Resultat 

Analysen resulterade i och sammanfattades i två huvudteman och åtta underteman. 

 Det första huvudtemat beskriver deltagarnas tankar och känslor när de befinner sig i 

medarbetarsamtalet: 

1. Tankar och känslor i samband med medarbetarsamtalet 

 a. Roller och relationer 

 b. Oro och osäkerhet hos medarbetaren 

 c. Förtroende och engagemang mellan medarbetare och chef 

 d. Att ge och få negativ återkoppling 

 e. Att få utvecklas 

Deltagarnas syn på värdet av att ha medarbetarsamtal blev tydligt i analysen och 

resulterade i det andra huvudtemat: 

2. Tankar om medarbetarsamtalet som mötesform  

 a. Nytta med medarbetarsamtalet 

 b. Förväntningar på chefen 

 c. Andra sätt att mötas  
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Tankar och känslor i samband med medarbetarsamtalet  

Det första huvudtemat handlar om deltagarnas tankar och upplevelser när de sitter i 

medarbetarsamtalet. Både vad de faktiskt upplever och hur de tänker och känner inför 

sin upplevelse. Det första undertemat som växte fram handlar om de roller 

medarbetaren och chefen har och hur deras relation känns och är. Andra undertemat 

beskriver den eventuella oro och osäkerhet som infinner sig hos deltagarna i samband 

med samtalet och varför den infinner sig. Tredje undertemat bygger på en beskrivning 

av hur förtroendet för chefen och chefens engagemang känns, upplevs och påverkar 

medarbetarna. De två sista undertemana beskriver deltagarnas tankar och upplevelser av 

att ge och få negativ återkoppling samt deras känslor och upplevelser kring de 

möjligheter till utveckling medarbetarsamtalet kan ge. 

 

 Roller och relationer. Studiens deltagare är eniga om att relationen med chefen 

och hur rollerna ser ut dem emellan påverkar deras upplevelser av medarbetarsamtalet. 

Ingen av deltagarna upplever att medarbetarsamtalet är ett jämlikt samtal. 

Medarbetarsamtalet symboliserar hierarki mellan chef och medarbetare och på plats i 

mötet blir det uppenbart att det finns roller dem emellan som inte är lika tydliga utanför 

mötet. Det kan dock bli mer jämlikt dem emellan om chefen tar sig an de problem som 

medarbetaren vill diskutera i medarbetarsamtalet och försöker hitta lösningar 

gemensamt med medarbetaren. Då fås en upplevelse av att de är på en jämlik nivå i 

samtalet. En deltagare upplever det som att de omständigheter som råder inte kan göra 

medarbetarsamtalet till något annat än ojämlikt.  

Att sitta i ett medarbetarsamtal är ju i sig en ojämlik situation, därför att den ena 

har på nåt sätt makten, ja över både prioriteringarna, det är hierarki här, och över 

lönen framför allt. Det är ju naturligt på det sättet. 

 En av deltagarna upplever särskilt tydligt att ojämlikheten mellan deltagaren och chefen 

påverkar och tycker det känns problematiskt att inte medarbetarsamtalet är ett jämlikt 

samtal. Deltagaren tycker att det är svårt att vara ärlig i medarbetarsamtalet eftersom det 

är ojämlikt.  

Hur man känner för sin chef påverkar överlag förmågan att vara rak och ärlig i 

medarbetarsamtalet. Ju bättre relationen till chefen är ju mer avslappnat och lättsamt blir 

samtalet. Det är viktigt att vara rak, öppen och ärlig för att skapa och bibehålla en bra 

relation. Deltagaren som ser medarbetarsamtalets ojämlikhet som problematisk känner 

att det blir lättare att vara ärlig om relationen med chefen är avslappnad. Å andra sida 

kan för mycket kamratskap mellan chef och medarbetare fortfarande göra det svårt för 

denne deltagare att vara ärlig då det upplevs som att chefen då distanserar sig från 

ledningen och det är då svårt att ta chefen på allvar.  

De deltagare som arbetar i mindre organisationer arbetar även dagligen nära sina chefer 

och ser dem då som vilken kollega som helst. Några uttrycker att det känns märkligt att 

relationen mellan chefen och deltagaren ändras när de stiger in i medarbetarsamtalet. 

Det ger en känsla av att vara underordnad, utvärderad och bedömd på ett annat sätt än i 

det dagliga arbetet. Dock kan deltagarnas grad av arbetslivserfarenhet påverka huruvida 

deltagaren känner sig underordnad sin chef, trots att de är kollegor i det dagliga arbetet.  

Att gå från kortare till längre arbetslivserfarenhet har gett deltagaren en starkare tro på 

sin yrkesroll och förmåga vilket märks i medarbetarsamtalet.  
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Många av deltagarna upplever att relationen med chefen utvecklas och förbättras genom 

medarbetarsamtalet. De lär känna chefen mer, blir säkrare i relationen till chefen och 

förstår dennes personlighet och position på arbetsplatsen mer.  

Att det är möjligt att relationsbygga i medarbetarsamtalet handlar främst om att det är en 

avsatt och ostörd tid för medarbetaren och chefen och inte så mycket om vilka 

samtalsområden som berörs. Samtalet kan vara efterlängtat om man har en bra känsla 

för sin chef och att det är synd att behöva vänta på en timma per år för att få prata ostört 

och bygga relationen med sin chef. För flera av deltagarna ger den avsatta tiden i 

medarbetarsamtalet en helt annan möjlighet att lära känna sin chef än vad samtal i det 

dagliga arbetet och i korridoren gör. 

Konflikter eller en tidigare dålig relation med chefen blir lättare att reda ut genom ett 

medarbetarsamtal. En av deltagarna upplever det som att det finns en möjlighet att prata 

ut ordentligt och att medarbetarsamtalet fungerar som en slutstation för konflikter 

mellan medarbetare och chef. Deltagaren tycker att det finns en känsla av att en viss 

konflikt måste redas ut på medarbetarsamtalet. Det varken är möjligt för chefen eller för 

medarbetaren att skjuta konflikten framför sig längre än så.  

 Oro och osäkerhet hos medarbetaren. Flera av deltagarna tycker det känns lite 

oroligt inför och ibland under medarbetarsamtalet. Skälen till oron varierar från att vara 

ett ”pirr” som i att det ska bli intressant och spännande till en oro över huruvida man 

kan känna sig stolt över sitt arbete, hur samtalet ska gå då relationen till chefen är dålig, 

vad konsekvenserna kan blir om parterna inte tycker lika eller om chefen inte är nöjd 

med medarbetarens prestation. En av deltagarna känner sig extra orolig på grund av sitt 

vikariat och upplever sig inte ha en säker plats hos arbetsgivaren. Det finns en oro över 

att kanske behöva söka nytt jobb om chefen inte är nöjd i medarbetarsamtalet, och 

deltagaren är osäker på vad chefen har för uppfattning om deltagaren. 

Medarbetarsamtalet blir ett oroligt möte där deltagaren känner att denne måste leverera 

bra saker, visa sig duktig och vara till lags. Medarbetarsamtalet upplevs då som en 

anställningsintervju där det är viktigt att ge rätt svar snabbt. Det känns oroligt att inte 

hinna tänka igenom svaren innan de måste ges.  

Jag ska leverera en avhandling om min arbetssituation. I dåtid, nutid och framtid 

på nåt vis och det ska vara bra och smart paketerat. Det är den känslan jag har. 

Inte att det är ett skönt informellt samtal som känns lite avslappnat. 

 Andra, liknande känslor, hos deltagarna är känslan av att vara bedömd och utvärderad 

och att få samma känsla som infinner sig när en stor presentation ska genomföras.  

En av deltagarna känner sig inte orolig inför medarbetarsamtalet. Deltagaren pratar med 

sin chef varje dag och tycker inte det är någon större skillnad i jämförelse med att 

samtala i ett medarbetarsamtal. Dock uppstår en oro och osäkerhet för deltagaren när 

oväntade saker dyker upp på dagordningen som deltagaren märker att chefen tycker är 

viktigt men som deltagaren själv inte har noterat.  

Oj, det har jag inte funderat på alls! Då kan det kännas lite /…/ sådär /…/ för 

uppenbarligen har min arbetsledare tyckt att det är en väldigt relevant fråga men 

själv har jag inte ens funderat över det. Då känner jag att jag förväntas ändå 
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komma med ett någorlunda svar. Lyckas jag inte med det så är det nästan som jag 

blir lite nollställd. Det tycker jag är jobbigt.  

Deltagaren blir även orolig och osäker av känslan av att chefen inte förstår vad 

medarbetaren har sagt eller om det känns som chefen tycker att deltagaren har uttryckt 

sig konstigt.  

Fler antal år av arbetslivserfarenhet, en god relation med chefen, att ha blivit informerad 

om vad medarbetarsamtalet förväntas handla om och medarbetarens egen förberedelse, 

genom att tänka igenom vad de själva vill med samtalet och anteckna viktiga punkter 

inför medarbetarsamtalet, minskar oron hos deltagarna och gör dem mer säkra inför och 

under medarbetarsamtalet.  

 Förtroende och engagemang mellan chef och medarbetare. Förtroendet för chefen 

skiljer sig mellan deltagarna. För de som går på vikariat eller korttidskontrakt är 

förtroendet för chefen inte lika högt som hos de med tillsvidareanställning. Två av 

deltagarna som har vikariat/korttidskontrakt tror att förtroendet för chefen skulle ha sett 

annorlunda ut om de haft tillsvidareanställningar. Det finns en misstänksamhet kring om 

det går att lita på skälen bakom de beslut som chefen ger besked om under 

medarbetarsamtalet även om chefen ger intrycket av att vara rak och ärlig. Den 

misstänksamheten, känner de, skulle inte infinna sig om de hade haft en 

tillsvidareanställning. Då skulle de inte uppleva att det finns skäl till att dölja saker på 

samma vis. Deltagarna på vikariat/korttidskontrakt är också misstänksamma då det 

gäller om allt verkligen är så trevligt och bra som de upplever att chefen tycker. De har 

svårt för att lita på att chefen verkligen säger vad denne tycker om medarbetarens 

arbetsinsats och yrkesroll.  

Hade jag varit askass så kanske hade hon sagt ”du borde jobba på det här och det 

här” Men hon skulle aldrig säga att jag är askass. Så känslan finns där. Hon kan 

fortfarande tycka att jag är askass ju. Alltså hon kan ju säga precis vad hon vill i 

det där samtalet men sen visar det ju sig senare om hon vill förlänga 

anställningen. 

Känslan av att prata ostört med chefen och att tiden är avsatt för just dem ger en känsla 

av att förtroende. Det inger förtroende att chefen följer normer som finns för ett ostört 

samtal, att tiden är bokad, dörren är stängd och mobiltelefonen avstängd. För att 

bibehålla förtroendet för chefen så är uppföljning av vad som sägs under 

medarbetarsamtalet viktigt. Deltagarna menar att det måste finnas en känsla av att det 

som sägs tas på allvar. Om det inte följs upp så är det svårare för dem att vara ärliga och 

öppna mot chefen i fortsättningen och förtroendet för chefen påverkas. Några av 

deltagarna tycker det känns bra att sitta i medarbetarsamtalet och känna att ett 

förtroende byggs upp. Men att det senare förstörs om inte uppföljning genomförs på ett 

bra sätt. Det leder till besvikelse och uppgivenhet.  

Chefens brist i engagemang för medarbetaren påverkar förtroendet även utifrån andra 

aspekter än uppföljning. Chefens uppgift är ju att godkänna de mål eller den utbildning 

medarbetaren får. Att uppleva att chefen inte har koll på vilka mål deltagaren arbetar 

mot eller vilken utbildning den har gått rubbar förtroendet. Det är viktigt för deltagarna 

att känna ett engagemang från chefen. Liten grad av engagemang från chefen påverkar 

deltagarnas vilja att vara öppna och berätta om sin arbetssituation eftersom det inte 
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känns som det är någon idé. En högre grad av engagemang från chefen upplevs som en 

inspirationskälla vilket får deltagaren att känna att chefen tror på deras förmåga i 

arbetet.  

Känslan av engagemang grundar sig främst i huruvida deltagarna känner sig lyssnade på 

i samtalet. Alla deltagare utom en känner sig förstådda och lyssnade på i sina 

medarbetarsamtal. Tydliga tecken på att chefen inte lyssnar infinner sig när deltagaren 

känner att samtalet handlar mer om chefen än om deltagaren och om att chefen ska få 

svar på sina frågor snarare än att lyssna på deltagaren. Ett annat tecken är att chefen ser 

ut att ha tråkigt och ger intrycket av att ha tankarna på annat håll. När deltagarna känner 

sig lyssnade på så är chefen lugn, närvarande och visar värme och sympati vilket 

signalerar att chefen är villig att lyssna och förstå. Känslan av att deltagarna har samsyn 

med sin chef gör att de känner sig lyssnade på; en av deltagarna uppskattar när chefen 

motiverar varför denna tycker samma som deltagaren. Samsynen skapar en känsla av att 

de löser saker tillsammans istället för var och en på egen hand i sina yrkesroller. 

Deltagarna känner då att det som de säger uppfattas som viktigt och intressant.  

Att få gehör för de förslag som deltagarna har med sig till medarbetarsamtalet är också 

viktigt för att de ska känna sig lyssnade på. Förslagen de har med sig måste 

nödvändigtvis inte förverkligas för att de ska känna sig lyssnade på. Det räcker med att 

chefen visar att de är intressanta och kan ge ett gott skäl och förståelse hos deltagaren 

för varför de inte kan förverkligas.  

 Att ge och ta negativ återkoppling. Deltagarna tycker att de får utrymme att 

komma med feedback till sin chef under medarbetarsamtalet, men flera upplever att det 

är svårt att ta utrymmet och ge kritik. Det som påverkar att det är svårt är framförallt 

osäkerhet kring hur kritiken ska tas emot och vad det kan få för konsekvenser för 

deltagarna i sin fortsatta kontakt med chefen. Chefens och medarbetarens olika roller 

påverkar att det är svårt att ge negativ feedback till chefen. Det upplevs mer komplicerat 

att ge feedback till chefen eftersom de inte är två lika parter, att ge feedback till en 

annan kollega är lättare. Men det finns även deltagare som menar att det är svårt att ge 

negativ kritik överlag. En av deltagarna uttrycker det som  

Det känns som det ligger i sakens natur lite grand. Att föra fram någonting 

negativt är ju svårare för motparten att ta emot. Man vet inte riktigt hur reaktionen 

blir så. Det spelar ingen roll att det är den personen, utan negativ kritik och 

negativa omdömen är ju svårare att ge för mottagaren har kanske svårare att ta det 

än positiva omdömen.  

Några deltagare ger sin chef negativ kritik i medarbetarsamtalet trots att det känns svårt. 

En av dem uttrycker att när deltagaren väl kommit igång så upplevs det lättare att 

hantera eftersom deltagaren då har fått en bild av hur det tas emot av chefen. Då 

deltagarna lägger energi på förberedelse och formulering av återkoppling känner de sig 

mer säkra i sitt utförande och återkopplingen kan levereras på rätt sätt utan att låta för 

hård. Det är viktigt att det är konkret feedback som deltagaren levererar. Är det för vagt 

eller bara en känsla så är det lättare att avstå från att ge kritik, att bädda in det i något 

positivt och även ge förslag på ändring eller lösning är viktigt. Det är lättaste att ge 

kritik som handlar om något som är uppenbart även för många andra. Två av deltagarna 

tycker det blir lättare att ge feedback till chefen när det aktivt efterfrågas, och det känns 

bra om det finns en punkt på dagordningen som är till för att diskutera chefen som 
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ledare eller chefen och medarbetarens kommunikation. När deltagarna ger chefen 

feedback så upplever de att det känns bra trots att det kändes spänt innan. De upplever 

att saker reddes ut och att chefen tog emot kritiken på ett bra sätt.  

De deltagare som avstår från att ge feedback till sin chef i medarbetarsamtalet avstår 

främst eftersom de tycker det är för svårt att framföra det.  

Man är lite feg, lite mesig, lite konflikträdd kanske. Det handlar ju om rollerna. 

För han har personalansvar över mig. Jag har inget personalansvar över honom. 

Samtidigt har jag ju naturligtvis halva rollen i vårt...i vår kommunikation så man 

borde ju säkert blir duktigare på att hantera feedbacken lite mer ofta. 

 Några deltagare anger andra skäl, som att de är nya, bör anpassa sig och att de inte 

känner chefen och organisationen ordentligt.   

Det ses som viktigt att ge återkoppling till chefen även om detta inte görs.  De önskar 

det vore lättare och att medarbetare generellt sett borde bli bättre på att hjälpa sina 

chefer att utvecklas som ledare. En av deltagarna har en erfarenhet av en dålig relation 

med en chef som deltagaren tyckte skapades eftersom de aldrig sa vad de tyckte till 

varandra om hur de fungerade i sina respektive yrkesroller.  

Återkoppling ges ofta till chefen i det dagliga arbetet men just i medarbetarsamtalet tas 

inte det utrymme som finns för detta.  En av dem uttrycker det som att den hierarkiska 

situationen mellan medarbetare och chef gör att den feedback medarbetaren levererar 

till chefen får ett mindre värde än den medarbetaren får av chefen. Deltagaren får en 

känsla av att chefen inte behöver ta åt sig av feedback på samma vis som medarbetaren 

förväntas göra.  

Deltagarna ser ett syfte med att få konstruktiv återkoppling från chefen under 

medarbetarsamtalet. En av deltagarna upplever att det levereras för lite kritik från 

chefen, och deltagaren ser det som ett tecken på att chefen inte är förberedd och inte har 

tänkt igenom hur deltagaren sköter sina arbetsuppgifter. Övriga deltagare upplever att 

de får konstruktiv kritik om sitt sätt att vara i arbetsgruppen och hur de sköter sina 

arbetsuppgifter.  Några av dem tycker det är lite svårt att hantera negativ kritik när den 

kommer. De behöver förbereda sig på att det kan komma under mötet och tänka på att 

inte reagera impulsivt genom att försvara sig eller ge tillbaka. Hur svårt det är att 

hantera tycker en av deltagarna handlar om hur det levereras. Det känns lättare att ta 

emot kritik som följs upp av en lösning eller förslag på förändring. Att feedbacken ska 

utveckla medarbetaren i sitt arbete tycker deltagarna är uppenbart. Alla deltagarna håller 

med om att det är bra på sikt och nödvändigt för att få veta om man är på rätt eller fel 

väg i sitt arbete. 

 Att få utvecklas. Enligt deltagarna behöver en medarbetare utvecklas för att trivas 

på sin arbetsplats. När medarbetaren mår bra så gör ju denne även att bra jobb vilket 

leder till att organisationen kan vinna på att få sina medarbetare att må bra. För en av 

deltagarna är det viktigt att under medarbetarsamtalet visa mycket vilja och 

engagemang för utveckling. Deltagaren tycker att det ger intrycket av att man engagerar 

sig i organisationen och förhoppningsvis så ser chefen det och tar tillfället i akt att 

använda medarbetarens driv på bästa sätt. Två av deltagarna uttrycker det som att det är 

så mycket att göra på arbetstid att det knappt finns tid för utbildning eller att ta sig an 
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något nytt. De tycker att det lätt glöms bort att även en prioritering av arbetsuppgifter 

behöver göras i samband med att utveckling planeras i medarbetarsamtalet så 

medarbetaren faktiskt få utrymme att lära sig något nytt och utvecklas.   

Deltagarna upplever att utveckling i medarbetarsamtalet främst handlar om besked att få 

gå en utbildning eller kurs. Det känns extra bra när deras chef engagerar sig i kurser och 

utbildningar, men de upplever att de även lär sig och utvecklas av de omdömen och 

kommentarer som chefen ger dem under medarbetarsamtalet. Det kan räcka med att 

chefen visar att utveckling är viktigt och prioriterat, den behöver inte ha med sig färdiga 

förslag på utbildningar till deras möte. Flera av de deltagarna känner att de får råd, nya 

infallsvinklar och gehör från sina chefer för de utbildningar eller kurser de vill delta i. 

En av deltagarna upplever det som att medarbetarsamtalet känns lätt och bra när 

deltagaren får gehör för de utbildningsförslag som denne tagit med till samtalet. Särskilt 

som deltagaren har erfarenhet av att inte alls få samma positiva känsla för 

medarbetarsamtal när utvecklingsfrågor inte berördes. Samma deltagare ser att 

förberedelse genom att serva chefen med underlag på de utbildningar som deltagaren 

vill gå är ett effektivt sätt att få gehör och snabba beslut på de förslag som deltagaren 

har tagit med.  

Några deltagare tycker inte de får möjligheten att utvecklas i sina yrkesroller och 

upplever inte att utveckling berörs under deras medarbetarsamtal. Det är främst de 

deltagare som går på korttidskontrakt eller vikariat som förlängs efterhand som har den 

upplevelsen. För dem inger det en känsla av att inte känna sig satsad på när varken 

utveckling eller framtid för medarbetaren kan diskuteras, och de har svårt att se syftet 

med medarbetarsamtalet när de sitter där.  

Tankar om medarbetarsamtalet som mötesform 

Det visade sig att många bar med sig tankar om medarbetarsamtalet som mötesform, 

vilket därför blev det andra huvudtemat i resultatanalysen. Det första undertemat bygger 

på en beskrivelse av deltagarnas tankar om nyttan av medarbetarsamtal. Därefter 

beskrivs de förväntningar deltagarna har på chefen för att mötet ska bli bra och ge dem 

någonting. Temat avslutas med deltagarnas funderingar kring andra sätt att mötas.  

 

 Nytta med medarbetarsamtalet. Alla deltagare ser en nytta med 

medarbetarsamtalet även om alla inte alltid upplever sig vara nöjda med samtalen de har 

haft. Att få avsatt tid med chefen ses som värdefullt för att verkligen hinna prata till 

punkt och för att medarbetaren ska få en bild av om den är på rätt väg i sitt sätt att tänka 

om sina arbetsuppgifter. En av deltagarna uttrycker det som att medarbetarsamtalet ger 

medarbetaren en chans att verkligen tänka igenom vad denne tycker, känner och vill 

med sitt arbete vilket är nyttigt för att en utveckling ska ske hos medarbetaren. Det 

framkom också att det är viktigt att bygga en relation med sin chef, särskilt om 

medarbetarna inte har en social relation med chefen utanför jobbet och då är 

medarbetarsamtalet ett viktigt sätt att lära känna varandra. Nyttan med att blir sedd och 

få den avsatta och ostörda tiden med chefen ger en känsla av att chefen vill något med 

mötet vilket ger deltagaren en bra känsla.  

Medarbetarsamtalet kan stärka deras arbetsprestation genom att det formuleras mål att 

arbeta efter, handlingsplaner skrivs och frågetecken reds ut. Arbetet känns mer klart och 

tydligt efter mötet. Möjligheten att få utbildning och att få veta att medarbetaren är på 
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rätt väg i arbetet stärker arbetsprestationen. Det är nyttigt att få en samlad utvärdering 

av sin arbetsinsats vilket medarbetarsamtalet ger. Självinsikten ökar hos deltagarna 

genom att de får en annan persons syn på sitt eget arbete. Det bidrar till en känsla av 

lättnad hos de flesta deltagarna. Några tycker att de känner sig inspirerade och starkare i 

sin yrkesroll när de lämnar medarbetarsamtalet.   

För deltagarna från de större organisationerna finns det en nytta i medarbetarsamtalet 

utifrån att de får en klarare bild av organisationen, de får se helheten och får förståelse 

för hur prioriteringar görs och hur beslut tas. De som arbetar inom mindre 

organisationer har en tydlig bild av organisationen och dess mål redan innan 

medarbetarsamtalet.  

Jag tycker jag har en väldigt klar bild av det redan från början /…/ Jag tror att om 

man arbetar för en större organisation så blir du bara en liten del i maskineriet och 

då är det kanske svårare att se helheten. 

 En annan deltagare från en av de mindre organisationerna anser att medarbetarsamtalet 

har större nytta för en person i en större organisation även utifrån ett 

utvecklingsperspektiv.  

Jag kan ju inte använda det mötet för att bygga upp en framtid…Jag tror att hade 

jag varit i en större organisation där det fanns mer klara trappsteg att gå, så hade 

vi kunnat mer reellt diskutera vad är det bästa för dig i den här situationen och vad 

krävs för dig för att du ska kunna nå till nästa... 

Flera av deltagarna har under sin yrkestid någon gång deltagit i ett medarbetarsamtal 

som de inte upplevt har varit till nytta. Medarbetarsamtal utan nytta inger en känsla av 

att det inte är ett ”äkta möte” chefen och medarbetaren emellan. De möts inte och 

förstår varandra inte i sitt samtal eller samtalet erbjuder inte medarbetaren något konkret 

i utvärdering, vägledning eller utveckling.  

Då har ju samtalet hållits för att man ska ha ett samtal en gång om året. Så sådär. 

Ja det var en meningslös sittning. Så där. Mest irriterad över att man ska behöva 

gå igenom det där när det mest är ett spel för gallerierna. 

 Medarbetarsamtal som inte är konkreta ger ingen av deltagarna något. Om de inte vet 

vad som är överenskommet och beslutat efteråt, så ser de inte nyttan och frågetecknen 

är då fler efter mötet än de var innan. En deltagare menar att diskussionen kan ju 

fortfarande vara bra på mötet men medarbetarsamtalet är inte avslutat om inget konkret 

har beslutats. Då är inte mötet komplett och det behöver antingen bokas ett nytt eller så 

behöver mötet pågå längre. 

 Förväntningar på chefen. Deltagarna förväntar sig att chefen ska vara väl 

förberedd inför medarbetarsamtalet. Om chefen inte är förberedd så är det bättre att 

skjuta på mötet till en annan gång, tycker en av deltagarna. Förberedelsen behöver inte 

handla om att vara förberedd på allt som kan tänkas komma upp under 

medarbetarsamtalet. Mycket växer ju fram under själva mötet och samtalet påverkar 

vägen. Men chefen ska ha tänkt igenom saker före mötet; hur chefen ser på 

medarbetarens arbetsinsats, vilka mål som har satts upp tidigare, hur målen nåtts och 

vilken utbildning/utveckling medarbetaren tidigare har fått. Chefen ska vara redo att 
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diskutera vid mötet.  Chefen ska också vara beredd att engagera sig i en uppföljning av 

vad som beslutades på förra medarbetarsamtalet och vad som kommer beslutas på det 

nuvarande.  

Chefen förväntas leda mötet, ha en överblick och se till så att allt som bör pratas om 

hinns med. Chefen förväntas ha koll på dagordningen och ska styra medarbetaren 

mellan de olika punkterna. En av deltagarna tycker att eftersom chefen har mer 

erfarenhet av medarbetarsamtal så borde man kunna räkna med att chefen lärt sig ett bra 

sätt att föra och leda samtalet.  

Deltagarna förväntar sig att chefen ska ha tänkt igenom hur de tillsammans ska skapa en 

strategi för arbetet och utveckling och prioritera vad som är viktigt för medarbetaren, för 

chefen, för organisationen och utifrån det få ihop en gemensam strategi.  

Flera av deltagarna förväntar sig att chefen ska vara redo att bemöta dem när de 

kommer till samtalet, att vara närvarande, utföra ett ömsesidigt och öppet samtal.  

Chefen behöver vara redo att vara flexibel, både genom att inte vara alltför låst i sina 

åsikter och inte heller alltför låst vid den dagordning som finns för medarbetarsamtalet. 

Deltagarna har förväntningar på att samtalet ska vara fritt och avslappnat vilket flera av 

dem inte tycker det blir om det är för rutinmässigt och låst vid en dagordning.  

 Andra sätt att mötas. Några av deltagarna hade erfarenheter av andra sätt att 

mötas på arbetsplatsen för att få utvärdering, feedback och utveckling. En av deltagarna 

har alltid uppföljningsmöte några månader efter medarbetarsamtalet. Uppföljningsmötet 

är ett stärkande komplement till medarbetarsamtalet upplever deltagaren. De mål som 

tidigare satts upp i medarbetarsamtalet diskuteras även i uppföljningssamtalet men då 

utifrån hur det går med dem, nu när de faktiskt arbetas med och om målen fungerar på 

det sätt som var tänkt då det sattes. Deltagaren upplever även att uppföljningssamtalet 

gör det lättare att hantera den eventuella kritik som deltagaren får i medarbetarsamtalet. 

Deltagaren uttrycker det som att  

Man måste ta det till sig (syftar på negativ kritik)…och det är därför det är bra att 

ha ett uppföljningssamtal några månader efter också. Så att man kan hinna 

fundera på det också. För det är en sak när man får allting oväntat slängt i 

ansiktet…då kanske man inte svarar på det på samma sätt som man gör två 

månader senare. 

 Uppföljningssamtalet ger även deltagaren en chans att ta upp saker denna tycker är 

viktiga att diskutera om det är så att något missades att pratas om vid 

medarbetarsamtalet.  

En annan av deltagarna har arbetsplatsmöten och ser ofta dessa som mer givande än 

medarbetarsamtalen. Dels för att de hålls oftare, dels för att de leder till utveckling 

vilket deltagaren inte tycker att medarbetarsamtalet gör eftersom deltagaren arbetar på 

korttidskontrakt. Arbetsplatsmötena ger inte deltagaren den personliga återkopplingen 

om just dennes arbetsinsats, men mötet gör det tydligt hur deltagarens roll i 

organisationen ser ut och hur gruppen ska utvecklas tillsammans.  

En av deltagarna upplever det som särskilt obekvämt och utsatt att sitta i 

medarbetarsamtal. Det är svårt för deltagaren att vara ärlig och öppen. Deltagaren tycker 
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att både chefen och medarbetaren skulle tjäna på att ha ett motsvarande samtals som 

leds av en för medarbetaren neutral person. Deltagaren tror att det skulle ge mer att 

prata med en neutral person om arbetssituationen och att det skulle vara lättare att vara 

rak och ärlig. Chefen skulle då få en samlad och tydligare bild av hur dennes 

medarbetare upplever sin arbetssituation utan att deltagaren själv skulle behöva vara 

rädd för de konsekvenser som kan bli om det sagts direkt till chefen. 

Enkätundersökningar på arbetsplatsen har deltagaren också upplevt som ett lättare sätt 

att ge chefen en rak och ärlig bild av hur deltagaren upplever sin arbetssituation.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att studera hur medarbetaren ser på upplevelser och 

reflektioner kring medarbetarsamtalet utifrån medarbetarens perspektiv. Studiens 

frågeställningar var: Vilken är medarbetarens upplevelse av medarbetarsamtalet sett till 

bemötande och förtroende? Hur ser medarbetaren på medarbetarsamtalets nytta och 

möjlighet till utveckling? Resultatet visar på deltagarnas tankar och reflektioner kring 

medarbetarsamtalet berör två huvudteman. Det första omfattar deltagarnas tankar och 

känslor när de befinner sig i medarbetarsamtalet. Det andra deras reflektioner om 

medarbetarsamtalet som mötesform.  

Studiens deltagare upplever inte att medarbetarsamtalet är ett jämlikt samtal, parternas 

skilda roller påverkar hur de känner sig bemötta medarbetarsamtalet. Deltagarna såväl 

upplevde som förväntade sig att chefen skulle ha den ledande och styrande rollen i 

samtalet. Det är möjligt att tolka det som att deltagarna har en ganska genomgående och 

stabil syn på hur rollerna mellan chef och medarbetare ser ut. I Lindgrens (2001) 

undersökning däremot upplevde deltagarna medarbetarsamtalet som ett jämlikt samtal. 

Det menade Lindgren (2001) var anmärkningsvärt eftersom de samtidigt upplevde att 

det var chefen som tog den ledande och styrande rollen i samtalet. Att den här studiens 

deltagare ser rollstrukturen mellan sig och chefen relativt tydligt skulle kunna innebära 

att det är viktigt och värdefullt för dem att träffa chefen utifrån den positionen chefen 

faktiskt har i organisationen. Upplevelsen av för mycket kamratskap ger en känsla av att 

chefen distanserar sig för mycket från att vara en i ledningen och att det gör att man inte 

tar chefen på allvar.  Även Willemyns et al (2003) konstaterade att den auktoritära 

rollen chefen har är viktig för medarbetaren. Dennes undersökning visade på att det var 

förtroende- och relationsbyggande att chefen höll en lämplig roll med auktoritet och 

status.  

Resultatet antyder att när chefen tillsammans med medarbetaren försöker lösa problem 

så upplevs det som att de blir mer jämlika och att rollskillnaderna mellan dem dämpas. 

Lindgren (2001) resonerade i sin undersökning om att det faktum att deltagarna berättar 

om sina tankar, idéer, erfarenheter och att chefen lyssnar skapar en känsla av att 

samtalet är jämlikt mellan dem genom den uppmärksamhet som medarbetaren då får. 

Kanske påverkas även denna studies deltagare av den uppmärksamhet som deltagaren 

får i och med att chefen engagerar sig i att tillsammans med medarbetaren lösa problem. 

Känslan av att bli tagen på allvar, engagerad i och lyssnad på kan vara det som gör att 

maktskillnaderna och rollerna dem emellan mattas av och inte längre blir lika väsentliga 

för medarbetaren.  Det är möjligt att tolka studiens deltagares upplevelse som att chefen 

och medarbetarens rollskillnader är påtagliga i medarbetarsamtalet men också ytterst 
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väsentliga för att medarbetaren ska få det bemötande denne behöver. Det är chefen, i 

den position denne har, som medarbetaren vill ha återkoppling från och få avsatt tid 

med och den avsatta tiden de får lägger en grund för nyttan och värdet med 

medarbetarsamtalet. Denna slutsats stöds även av Engströms (2005) studie av 

medarbetarsamtalet där deltagarna upplevde att den största nyttan var just den avsatta 

tiden med chefen.  

Resultatet visade vidare att det som påverkar om upplevelsen av medarbetarsamtalet 

faktiskt känns meningsfullt är hur relationen och kommunikationen mellan medarbetare 

och chef ser ut. Det är möjligt att i resultatet se att de finns en stark koppling mellan hur 

relationen ser ut till chefen och hur deras kommunikation är och vad deltagarna känner 

för förtroende och engagemang från chefen. Det är viktigt att vara rak och ärlig mot sin 

chef för att bygga upp och bibehålla en bra relation. Det visar på en brygga mellan 

relation och förtroende. Ärlighet är en viktig byggsten i att skapa ett förtroende mellan 

chef och medarbetare påpekar Reina och Reina (2006). Medarbetarsamtalet kan även 

vara en slutstation för konflikter mellan chef och medarbetare. Detta speglar också en 

möjlighet att vara ärlig och bygga förtroende dem emellan i samtalet. En god relation 

gör att samtalet blir mer efterlängtat, avslappnat, rakt och ärligt. De lär känna sin chef 

genom den avsatta tiden vilket utvecklar relationen ytterligare och ger en känsla av att 

vara väl bemött i medarbetarsamtalet. En god relation är en faktor som påverkar det 

meningsfulla med medarbetarsamtalet. Den goda relationen påverkar också förtroendet 

för chefen och den påverkar deltagarnas förmåga att känna sig avslappnade, raka och 

ärliga. Precis som tidigare studier visar detta på att det är viktigt att kunna relatera till 

sin chef och förstå vem chefen är som person för att en god relation och ett bra 

förtroende ska byggas upp (Andersen, 2003; Willemyns et al, 2003).  

Det är möjligt att tolka resultatet som att upplevelsen är att finns det en god relation så 

finns det möjlighet till god kommunikation. Oavsett om den oro och osäkerhet som 

upplevs inför och i medarbetarsamtalet är stor är liten så är det möjligt att se det som att 

oron härrör ifrån det förtroende som finns för chefen. Oron är större i relationer där 

förtroendet inte är så högt eller då en medarbetare är otrygg i sin arbetssituation. 

Andersen (2003) pekar i sin undersökning på värdet av ömsesidighet. När medarbetaren 

upplever att chefen litar på medarbetaren så litar även medarbetaren på chefen. De 

deltagare som upplever den starkaste oron inför och under medarbetarsamtalet är 

samma deltagare som upplever en misstänksamhet och brist på ärlighet från sin chef. 

Det är möjligt att se att det kan påverka deltagarna i samtalet om de inte känner att de 

kan relatera till chefen helt och fullt och inte heller har förståelse för det agerande 

chefen har. Att vara ärlig, att känna att chefen talar i gott syfte och att ge medarbetaren 

viktig information om vad som försiggår i organisationen är viktiga pusselbitar för att 

förtroendet ska byggas upp och utvecklas mellan chef och medarbetare (Reina & Reina, 

2006). Sammanfattningsvis är det möjligt att se att det är svårare att uppleva ett gott 

bemötande i medarbetarsamtalet när det finns en osäkerhet i anställningen eller i 

relationen till chefen 

Av resultatet kan även slutsatsen dras att chefens engagemang i medarbetaren är den 

viktigaste pusselbiten i att skapa såväl en god relation som ett förtroende dem emellan. 

Att inte uppleva sig lyssnad på ger en känsla av att det som sägs och görs inte är viktigt 

eller värdesatt. Det blir då enklare att avstå från att vara öppen och avstå från att skapa 

en dialog med chefen. Att bli lyssnad på visar Engström (2005) är en förutsättning för 
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att medarbetaren ska känna att samtalet är meningsfullt och för att chefen ska vinna 

medarbetarens förtroende. Chefens engagemang i uppföljning och att deltagarna får ett 

intryck av att chefen har koll på vad deltagaren ägnar sig åt på dagarna blir nästintill 

avgörande för att medarbetaren ska känna sitt värde på arbetsplatsen. Det är möjligt att 

dra slutsatsen att detta handlar om de förväntningar som finns i det psykologiska 

kontraktet mellan chef och medarbetare. När chefen visar engagemang för sina 

medarbetare så fullbordar chefen sin del av det informella kontrakt som finns dem 

emellan men när engagemanget uteblir uppstår en besvikelse hos deltagarna.  Isaksson 

och Bellaaghs (2005) undersökning visar på hur viktigt det är att chefen uppfattas som 

pålitlig och att det psykologiska kontraktet tillgodoses för att medarbetaren ska få en 

känsla av välbefinnande och känna sig värdefull i sin roll. Hur chefen engagerar sig i 

utvecklingsmöjligheterna för deltagarna, visar även den här studien, är en del av hur 

medarbetarna uppfattar chefens engagemang. Det är utmärkande hur viktigt det är för 

deltagaren att känna sig satsad på och värdefull i sin roll. Det är tydligt i resultatet att de 

som går på vikariat eller korttidskontrakt inte har känslan av att känna sig satsade 

eftersom deras utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen inte är något som tar en stor 

plats i medarbetarsamtalet. Bristen på utvecklingsmöjligheter skapar tvivel på chefens 

engagemang.  Att de kan uppleva att chefen lyssnar räcker inte riktigt eftersom de inte 

har förtroende för att chefen är helt ärlig eller bryr sig speciellt mycket om vad 

deltagaren har att säga. En konsekvens vid upplevelse av anställningsotrygghet är att 

medarbetaren arbetar hårdare för att visa att denna kan och är värd fortsatt eller förlängd 

anställning i organisationen (Näswall, Hellgren et al, 2003). Det är möjligt att i 

resultatet se att det skapas en ond cirkel för de deltagare som upplever att deras 

anställningar är otrygga. De kämpar för att visa att de har en plats i organisationen men 

vad de upplever att de får tillbaka är en viss brist på engagemang och en låg grad av 

samtal om utvecklingsmöjligheter. Överlag visar deltagarnas upplevelse att huruvida de 

känner att de får veta att de är värdefulla för organisationen och får en möjlighet att 

utvecklas i medarbetarsamtalet påverkar hur de känner att det bli bemötta av chefen och 

vilket förtroende de får för denne.  

Att få återkoppling från sin chef i medarbetarsamtalet är också kopplat till känslan av 

engagemang från chefen. Resultatet visar på att deltagarna ser återkoppling som en 

viktig del av medarbetarsamtalet, de lägger vikt vid att lyssna och ser det som en chans 

att lära sig saker och att utvecklas. Det var viktigt för dem att lära sig att hantera den 

återkoppling de fick och de såg att det gav dem möjlighet att utvecklas i sina 

yrkesroller.  Utifrån Ylander och Larsson-Lindman (1988) så är förmågan att lyssna 

utan att försvara sig eller förklara sig vid återkoppling en reaktionsnivå hos en individ 

som är van vid att få mycket återkoppling. Ylander och Larsson-Lindman ser detta som 

relativt sällsynt hos människan. Att denna studie lägger vikt vid att lyssna och lära sig 

av den återkoppling som ges kan ha sin grund i förtroende och trygghet. Øiestad (2005) 

menar att modet att ta emot återkoppling på ett lärande vis infinner sig när individen 

innehar en känsla av att vara accepterad och värdesatt. En av deltagarna upplever en 

brist i återkoppling under medarbetarsamtalet och deltagaren drar själv slutsatsen att det 

handlar om chefens brist på förberedelse, vilket är möjligt att tolka som brist på 

engagemang, inför samtalet. Att få återkoppling från chefen blir således en signal på att 

man är viktig och värdesatt i organisationen och återkoppling ger deltagarna en 

upplevelse av att utvecklas.  
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Att det finns funderingar och en problematik kring att som medarbetare ge återkoppling 

till sin chef i medarbetarsamtalet är intressant. Deltagarna lade själva större fokus på att 

beskriva problematiken runt att ge feedback till sin chef än hur de kände för att få 

feedback själva. Detta kan ses som förvånande eftersom det finns så lite forsknings om 

medarbetarens förmåga att ge negativ återkoppling till sin chef. Tydligt i resultatet är att 

deltagarna ser ett värde i att ge återkoppling till sin chef, dels för att denne ska få en 

chans att utvecklas i sin roll dels för att man ska ha en rak och öppen dialog. Deltagarna 

upplever överlag att det känns svårt att förmedla kritik till chefen. Deras skilda 

positioner påverkar men framför allt är det möjligt att dra slutsatsen att det handlar om 

att negativ återkoppling är svår att ge oavsett om det är ens chef eller inte. Bylund och 

Kristiansen (1994 s. 51) refererar i sin bok till Genie Z Laborde som sagt att vi vet inte 

vad som sagts innan mottagaren har reagerat på det (”the meaning of any 

communication is the response”). En oro inför hur återkopplingen ska tas emot och vad 

konsekvenserna av det blir finns hos flera av deltagarna. Samtidigt visar resultatet att 

återkoppling till chefen inte är det deltagarna tänker på i första hand. Flera deltagare 

beskriver att de vill vara förberedda, att återkopplingen ska vara specifik, formulerad på 

ett bra sätt och följas upp med alternativa förslag och lösningar om de ska förmedla 

återkoppling till chefen. Det kan tyckas att deltagarna har samma möjlighet som chefen 

att förbereda och fundera igenom den återkoppling de vill ge innan de går in i 

medarbetsamtalet. Men vad de i praktiken har fokus på och vad de är uppfyllda av är 

hur det ska gå för dem i samtalet med chefen, hur de ska uppfattas och vad chefen ska 

visa för engagemang för dem som medarbetare. De förefaller inte avsätta så mycket tid 

för att fundera på vad chefen kan behöva för återkoppling i sin roll och i sitt ledarskap. 

Återkoppling till chefen i vardagen ges men utrymmet som finns för att ge feedback till 

chefen i medarbetarsamtalet tas överlag inte. Av detta är det möjligt att dra slutsatsen att 

deltagarna vill och känner att samtalet är och ska vara för dem, de är deras arbete som 

ska belysas, de som ska få uppmärksamheten och stå i centrum. Då ser de en nytta med 

medarbetarsamtalet. Lindgrens (2001) undersökning stödjer detta genom att den visade 

att medarbetarsamtalens innehåll i stort sett begränsade sig till att handla om 

medarbetaren och till liten del om chefen och dennes roll.  

Deltagarnas förväntningar på chefen speglar en önskan om engagemang. Chefen ska ha 

tänkt igenom, vara redo att diskutera och ha koll på vad medarbetaren har uträttat i sitt 

arbete. Chefen ska alltså vara beredd att sätta medarbetaren i fokus och det ska vara 

avsatt tid där medarbetarens arbete ska belysas. Deltagarna anser det viktigt att chefen 

inte missunnar dem den avsatta tiden genom att låta den tiden påverkas av att som chef 

inte vara helt närvarande, inte ha koll, inte lyssna eller inte ha ett öppet samtal.  

Utifrån resultatet är det vidare möjligt att urskilja att medarbetarsamtalet kan ha olika 

syften för olika deltagare. En del är fokuserade på att samtalet ska ge något konkret i 

form av utveckling och andra är fokuserade på att samtalet ska ge något konkret utifrån 

ett mer relationsbyggande perspektiv, en möjlighet att bara sitta ner och samtala. 

Gemensamt har deltagarna den avsatta tiden som avgörande för samtalets nytta.  

Det är även möjligt att se att det fokus deltagaren vill att medarbetarsamtalet ska ha 

påverkas av vilken fas i livet deltagaren själv befinner sig i, vilken typ av organisationen 

den arbetar för och vilken typ av anställning deltagaren har. En dialog om detta mellan 

medarbetare och chef kan ses som viktigt att eftersträva för att undvika missförstånd 

och för att främja uppbyggnad av förtroende.  
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Lindelöw (2008) menade att medarbetarsamtalet kan vara ett effektivt instrument i en 

organisation men studiens resultat visar samtidigt att medarbetarsamtalet är mer 

mångfacetterat än vad många kanske kan tro. Deltagarna upplever att de blir bemötta på 

ett bra sätt om relationen till chefen är god. För att relationen till chefen ska vara god så 

krävs det att chefen visar engagemang i medarbetaren. När medarbetaren upplever 

engagemang från chefen så byggs relationen och förtroende för chefen upp. Den avsatta 

tiden är värdefull men skapar ingen meningsfullhet för medarbetarna om de inte känner 

att chefen är närvarande och engagerad. Brister engagemanget från chefens sida 

krackelerar deltagarnas känsla av värde i organisationen. Deras känsla av värde 

påverkar om de känner att de utvecklas på sin arbetsplats och vilket förtroende de 

känner för chefen.  

Det är rimligt att tolka det som att medarbetarsamtalet för medarbetaren har stor verkan 

på medarbetarens arbetstrivsel, prestation och hur denne ser på sin plats i 

organisationen. Om inte chefen ser vad medarbetarsamtalet kan ha för värde för 

medarbetaren så finns det en risk att relationen och förtroendet dem emellan blir sämre. 

Ett nyckelord för chefen är således engagemang. Ett engagemang skapar en god 

relation, en god kommunikation och ett gott förtroende. Dessa delar, tillsammans med 

den avsatta tiden, skapar ett gott medarbetarsamtal utifrån medarbetarnas perspektiv.  

Metoddiskussion  

I analys av resultatet eftersträvades noggrannhet, systematik och en växelverkan mellan 

rådata och framväxt av teman för att kontrollera att rätt tolkningar har gjorts (Langemar, 

2008). Resultatredovisningen står närmare en deskription (Langemar, 2008) av 

deltagarnas upplevelser än djupa tolkningar av det de upplevt. Detta eftersom det inte 

finns så mycket forskning om upplevelsen av medarbetarsamtalet som helhet och det 

kändes därför viktigt att beskriva det så ingående som möjligt. Under arbetet med 

analysen har det varit viktigt att inte fastna i ett mönster och riskera att ta saker för 

givna utan istället vara öppen för nya tolkningar och mönster som kan dyka upp. 

Avgränsningarna i resultatet och de citats som använts har valts medvetet utifrån att 

skapa en så bred och innehållsrik bild av deltagarnas upplevelse av medarbetarsamtalet 

som möjligt samt för att skapa ett logiskt och sammanhängande resultat.  

 

Bedömningen av studiens kvalitativa generaliserbarhet kan ses utifrån två aspekter. Hur 

datainsamlingen genomfördes och huruvida urvalet representerar populationen 

(Langemar, 2008). Datainsamlingen har genomförts på en plats som valts av deltagarna 

i syfte att de skulle känna sig så trygga som möjligt. För att verka för god valididet var 

jag under intervjuerna noga med att inte ställa ledande frågor och jag var medveten om 

min egen förförståelse och erfarenhet av att delta i ett medarbetarsamtal. De följdfrågor 

som ställdes i intervjuerna var styrda av deltagarnas svar för att deltagarna skulle ha 

möjlighet att styra vart samtalet skulle vara på väg. Under intervjuerna så har det funnits 

en risk att jag som intervjuare har påverkat situationen. Det faktum att jag själv i min 

yrkeserfarenhet både lett och deltagit i medarbetarsamtal gör att jag delar några av de 

erfarenheter som deltagarna i studien har. Det gör även att jag har en förförståelse om 

att medarbetarsamtal kan vara annorlunda än de studiens deltagare upplevt. 

Förförståelse har kunnat innebära att jag varit uppmärksam på detaljer i deltagarnas 

berättelser, men även att det finns en risk att jag genom min förförståelse inte har följt 

upp vissa uttalanden tillräckligt. Tre av de sju intervjuerna hade ett kort avbrott under 

samtalets gång, då deltagarna fick telefonsamtal eller besök. Trots att deltagarna tog 
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initiativet att återuppta intervju när de var redo, så kan det ha påverkat möjligheten för 

deltagaren att fortsätta på den tråd som fanns där innan samtalet blev avbrutet även om 

jag återknöt till den aktuella frågan. Studiens population avgränsades genom att 

akademisk bakgrund var ett urvalskriterium. Detta kan ha påverkat generaliserbarheten 

av studiens resultat. Deltagarna hade dock en spridning i ålder, typ av organisation och 

sektor de arbetar inom och anställningsform samt kön som främjar studiens 

generaliserbarhet. Kravet att de nyligen skulle ha medverkat i ett medarbetarsamtal 

bidrar till att de hade möjlighet att ge en bild som präglas av deras sanna upplevelse, 

risken för efterkonstruktioner minskade eftersom deltagarna hade känslor och tankar 

från medarbetarsamtalet i färskt minne. Att denna studie även fångade deltagare med 

annan typ av anställning än tillsvidareanställning var mer en slump än något som från 

början kändes viktigt. Dessa deltagare har dock spelat en stor roll för att ge en bred bild 

av medarbetarens upplevelse av medarbetarsamtalet och har bidraget till kunskap om att 

anställningsform kan ha en stor påverkan för upplevelsen av medarbetarsamtalet.  

Studiens resultat kan ses som meningsfullt utifrån att det kan vara till nytta för att skapa 

en bild för chefer hur medarbetarsamtalet kan upplevas för medarbetare. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att det finns variationer i medarbetarnas upplevelse och att vara 

individ har individuella upplevelser.  

 

Som framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka skillnaderna mellan 

arbetare och tjänstemän i upplevelsen av medarbetarsamtalet. Samt att undersöka 

skillnaderna mellan arbetsmarknadens olika sektorer.   

 

Avslutning och summering 

Denna undersökning bidrar med ny förståelse om medarbetarnas upplevelse av 

medarbetarsamtalet. Det är viktigt att känna sig värdefull i sin medarbetarroll för att 

känna sig väl bemött, få utveckling, se nyttan med medarbetarsamtal och för att känna 

förtroende för sin chef. Resultatet speglar att det är av vikt att chefen ser varje 

medarbetare som den enskilda individ denne är. Med tanke på den allt mer flexibla 

arbetsmarknad vi har idag så är det viktigt att som chef ta vara på varje medarbetare för 

att hålla medarbetarnas prestationsnivå och engagemang vid liv. Studien beskriver 

ingående hur medarbetarna upplever samtalets alla pusselbitar och dess komplexitet. 

Den visar på viktiga aspekter som organisationer kan jobba med och kan särskilt visa 

hur upplevelserna av tillfälliga anställningar till viss del skiljer sig. Detta känns särskilt 

viktigt eftersom den typen av anställningar blir allt vanligare i vårt samhälle. Kanske 

behöver inte utvecklingsmöjligheter plockas bort från agendorna för de 

korttidsanställdas medarbetarsamtal om samtal inriktas på lämplig utveckling utifrån 

den anställningsform medarbetaren har. Samtalet kan då vara ett stöd i medarbetarens 

fortsatta yrkesutveckling och samtidigt ge organisationen möjlighet att förstå vilka 

utvecklingsmöjligheter medarbetare av olika slag skulle vilja se.   

Avslutningsvis kan denna studies resultat vara ett stöd och hjälp för chefer i deras 

funderingar kring syftet med de medarbetarsamtal de ska ha inom sina organisationer. 

Resultatet ger chefen en inblick i en medarbetares upplevelse av medarbetarsamtalet 

och kan därmed ge ett stöd hur de som chefer kan planera och förhålla sig till 

medarbetarsamtalet.  
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Genom datainsamling och urval har studiens syfte uppfyllts då det gäller att skapa en 

bild av medarbetarens upplevelser, och reflektioner kring medarbetarsamtalet. Kopplat 

till urval så har de sju deltagarna gett en bred och djup bild av ämnet för studien. 
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