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Sammanfattning  
 

Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av två organisationers 

medarbetarsamtal. Förutsättningarna för de olika organisationerna skiljer sig på flera plan då 

de verkar i olika branscher, antalet anställda och geografisk placering i Sverige. Till vår hjälp 

har vi gjort en kvantitativ enkätstudie med kvalitativa inslag och jämfört organisationerna via 

följande områden; kännetecken, förväntningar och vad medarbetarsamtal genererar. Samtliga 

delar är genomgående för uppsatsen och undersöks på både ett organisatoriskt plan samt på 

individnivå. Vidare har vi med dessa förutsättningar formulerat ett syfte med tillhörande 

frågeställningar; Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalets kännetecken 

och betydelse så som detta uppfattas av chefer och medarbetare. Genom att undersöka två 

olika organisationer riktas intresset mot en kartläggning över dessa organisationers 

medarbetarsamtal. Till vår hjälp har vi skapat två huvudfrågor som ska besvara vårt syfte: 

 

● Vad kännetecknar medarbetarsamtalet?      

● Vilken betydelse har medarbetarsamtalet för arbetstagaren respektive organisationen?  

 

Enkäten bestod av 18 frågor som täckte in medarbetsamtalets komplexitet på det 

organisatoriska- samt det individuella planet. Andelen deltagare utgjordes av 19 kvinnor och 

34 män från de två organisationerna.  Teorin som vi använde oss av för att analysera den 

insamlade datan utgjordes av Yrjö Engeström (1987) verksamhetsteoretiska modell. 

Resultatet visade på intressanta samband mellan organisationerna. Kartläggningen över 

medarbetarsamtalen inom dessa organisationer pekade på olika mönster inom de undersökta 

områdena; kännetecken, förväntningar och genererar. I den lilla organisationen kunde man 

skönja att relationer berörs i samtalen medan lönefrågor diskuterades i en större utsträckning i 

den stora organisationen. Vår kartläggning visade även att personliga egenskaper var något 

som var centralt i samtalen hos båda de tillfrågade organisationerna. 

 

Nyckelord: Medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, utvärdering, verksamhetsutveckling, 

personlig utveckling. 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 
The purpose of this paper is to make a survey of the two organizations performance appraisal. 

The prerequisites for the different organizations differ on several levels as they work in 

different industries, the number of employees and geographical location in Sweden. To 

answer our purpose we have done a quantitative survey with qualitative elements and 

compared the organizations through the following areas; characteristics, expectations and 

generations. All parts are continuous for the essay and is examined both on an organizational 

and individual level. Furthermore, with these conditions, we have formulated a purpose with 

related questions; The purpose of the paper is to investigate the characteristics and 

importance of the performance appraisal as perceived by managers and employees. By 

examining two different organizations, there is an interest in a survey of these organizations' 

performance appraisals. To our help, we have created two main issues to answer our 

purpose: 

 

● What characterizes the interview? 

● What is the meaning of the performance appraisal for the employee and the 

organisation? 

 

The questionnaire consisted of 18 questions that covered the complexity of the employee 

speech at the organizational and individual levels. The proportion of participants consisted of 

19 women and 34 men from the two organizations. The theory we used to analyze the 

aggregate data that was collected with help of Yrjö Engeström (1987) activity theory model. 

The results showed interesting links between the organizations. The survey of performance 

appraisal within these organizations pointed to different patterns within the investigated 

areas; characteristics, expectations and generations. In the small organization, one could see 

that relationships were discussed in the performance appraisals while wage issues were 

discussed to a greater extent in the large organization. Our survey also showed that personal 

qualities were something that was central to the performance appraisals with both of the 

organizations asked. 
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1. Inledning 

 
Redan från tidig skolålder så genomförs det varje termin utvecklingssamtal mellan lärare och 

elev. Målsättningen med dessa samtal är att lyfta fram individen och dess utveckling under 

terminen. Likheterna är slående med arbetslivets medarbetarsamtal. Enligt en allmängiltig 

definition av begreppet som dyker upp om man Googlar ordet medarbetarsamtal är “en 

förberedd regelbundet återkommande diskussion mellan chef och medarbetare syftande till 

att utveckla individ och verksamhet och som präglas av ömsesidighet”. I enlighet med denna 

definition så präglas den av en tvåvägskommunikation mellan chef och anställd. 

Akademikerförbundet Jusek (u.å) menar att medarbetarsamtal som används på rätt sätt är ett 

av de viktigaste styrinstrumenten för skapa goda relationer för en kreativ och produktiv 

arbetsmiljö. Frågor som uppkommer är således vilken effekt dessa samtal har på chefen, 

medarbetaren och organisationen i sin helhet och hur svaren bör hanteras för att samtliga 

parter ska känna sig tillfredställda.  

 

Historiskt sett har medarbetarsamtal funnits i århundraden, om än inte under just den 

benämningen. Aslaug Mikkelsen (1998) beskriver hur prestationsutvärderingar går att spåra 

tillbaka till år trehundra efter Kristus. Denna form av utvärdering och utveckling har ändrats 

och moderniserats under efterföljande århundraden. En modern utveckling är bland annat i 

den svenska arbetsmiljölagstiftningen. Där råder Arbetsmiljöverket (Hellberg A & Tägström 

(red:er) 2014) företag och organisationer att arbeta proaktivt med hjälp av medarbetarsamtal 

för en god arbetsmiljö. Även olika fackliga organisationer såsom Akademikerförbundet och 

Kommunal har i sina kollektivavtal förhandlat fram krav på medarbetarsamtal. 

 

Syftet med att använda sig av medarbetarsamtal är många. Hur dessa upplevs är mer eller 

mindre unikt för varje person som någonsin haft ett medarbetarsamtal. Några kan tycka att 

det är ett utomordentligt verktyg för att få till en förändring på arbetsplatsen för individen och 

organisationen som helhet. Andra kan uppleva det som ett slöseri med tid och ett ont måste. 

Medan en tredje ser det som ett utmärkt tillfälle att få ta en kopp kaffe med sin chef. Även om 

det finns många åsikter om medarbetarsamtal så tenderar innehållet i dessa samtal att 

fokusera på ett antal återkommande punkter. Ämnen som medarbetarsamtal kan komma att 

röra är utformning av framtida mål, kompetensinventering samt synliggörande 

utvecklingsåtgärder av personal. Förbättra den psykosociala arbetsmiljön och stärka 

relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare eller förbättra den anställde eller företagets 

prestationer (Mikkelsen, 1998). Dessa är bara ett axplock av punkter som kan komma att 

beröras under ett medarbetarsamtal. 

 

Vid Karlstad universitet  har man gjort en forskningsstudie om medarbetarsamtal mellan 

chefer och arbetstagare. Enkätstudien med cirka hundra deltagare visar att målbilden som 

cheferna har inte stämmer överens med verkligheten. Ansvariga anser att medarbetarsamtalen 

ska vara en öppen diskussion men i själva verket är det en lojalitetsförklaring från 

medarbetaren. Stress och dålig arbetsmiljö är något som medarbetarna själva tar på sig istället 

för att visa sitt missnöje hos sin närmaste chef (Sveriges radio, 2009).  
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I en artikel ur Ledarna (2012) som är Sveriges chefsorganisation, belyser Catrin Johansson 

vikten av en tydlig kommunikation från chefen och hur detta påverkar medarbetarens resultat. 

Med detta sagt visar kommunikationen på hur möjligheten för arbetstagaren att uppnå en 

högre tillfredsställelse på arbetsplatsen, en minskad sjukfrånvaro och en högre produktivitet i 

arbetet. Det leder till minskade kostnader för företaget och kan komma att påverka kvaliteten 

på de varor och tjänster som företaget tillhandahåller på ett positivt sätt. 

  

Den här uppsatsen är satt i den här historiska och samtida kontexten. Genom en enkätstudie 

studeras medarbetarsamtalets meningsfullhet så som det uppfattas av både chefer som 

medarbetare. Genom att empiriskt rikta uppmärksamheten mot två olika typer av 

organisationer som också väsentligt skiljer sig åt i sina verksamheter kartläggs och analyseras 

undersöks såväl medarbetarsamtalets generella som specifika aspekter. Utöver detta så är vår 

studie inriktad på att visa en kartläggning av attityder som kan finnas mellan två olika typer 

av organisatoner som verkar inom olika områden rent geografiskt, affärsmässigt och antalet 

anställda. Vi tror att kartläggningen kan ge en djupare förståelse kring olika kännetecken, 

förväntningar samt vad ett medarbetarsamtal kan generera i och hur dessa ser ut hos två 

organisationer i olika storlek och bransch. Uppsatsens övergripande syfte är: Att göra en 

kartläggning av medarbetarsamtalet i en större och en mindre organisation. 
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2. Syfte och frågeställning 

 
Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av samma definition som Røvik (2000, s. 50) 

beskriver medarbetarsamtal som: 

 

Ett medarbetarsamtal är ett periodiskt (i meningen regelmässigt återkommande), systematiskt (i meningen 

planlagt och väl förberett) och förpliktigande personligt samtal mellan en ledare och en medarbetare om 

förhållandet mellan den enskilde och verksamheten.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalets kännetecken och betydelse så 

som detta uppfattas av chefer och medarbetare. Genom att undersöka två olika organisationer 

riktas intresset mot en kartläggning över dessa organisationers medarbetarsamtal. 

 

● Vad kännetecknar medarbetarsamtalet?  

● Vilken betydelse har medarbetarsamtalet för arbetstagaren respektive organisationen? 
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3. Tidigare forskning 
Under denna kategori kommer en presentation om tidigare gjord forskning inom området 

samt dess resultat som berör medarbetarsamtal på den nivå som vi har valt att undersöka 

den på. 

 

3.1 Litteratursökning 

 
När vi började att leta efter tidigare forskning utgick vi till en början från 

Blåsenhusbiblioteket vid Uppsala universitet. Där sökte vi efter titlar som innehöll just 

begreppet medarbetarsamtal. Efter genomgången av fysisk litteratur utvidgade vi sökningen 

också till elektroniska källor. Vi började med att leta i Uppsala universitetsbiblioteks 

webbplats (www.ub.uu.se) och smalnade av vårt sökområde genom att leta i databasen  

ERIC. Vi gick även igenom artiklar på den svenska databasen Swepub. Vidare sökte vi efter 

tidigare publicerade uppsatser som berört ämnet och tillhörande relevant forskning som ligger 

på Diva. De sökord som vi valde att använda oss av i vår sökprocess var följande:  

medarbetarsamtal, utvärderingssamtal, performance + review, appraisal, effective appraisal, 

performance appraisal, performance evaluation, training, competence development.  

 

Artiklarna som vi har valt att använda oss av har på något sätt koppling till vårt valda syfte 

och frågeställningar. Vi har valt att presentera dessa artiklar efter tre underkategorier som vi 

anser har någon form av anknytning till medarbetarsamtalet. Kännetecken baseras på vad 

som faktiskt kännetecknar ett medarbetarsamtal i form av vilka deltagarna är, vad som sägs 

och hur det sägs. Förväntningar är vilka förväntningar de involverade parterna har på 

samtalet. Till exempel vilka förhoppningar båda parter har på att samtalet ska leda till. En 

sådan förhoppning kan vara ökad effektivitet, bättre kompetens eller ett godare arbetsklimat. 

Under kategorin genererar behandlar vi vad tidigare forskning har sagt om vad ett 

medarbetarsamtal faktiskt genererar i eller vad det inte genererar i. 

 

3.2 Kännetecken  

 
Vad gäller tidigare forskning inom området medarbetarsamtal så har vi funnit flertalet 

kännetecken som definierats dels utifrån vårt svenska synsätt men även i stor utsträckning 

från engelskans mest likvärdiga begrepp performance appraisal som direkt översatt betyder 

något i stil med prestationsutvärdering.  

 

En artikel ur Arbetsmarknad & Arbetsliv (2010) diskuterar fem forskare från olika universitet 

medarbetarsamtalet som ett sätt att befästa normer för vad medarbetarskapet bör vara. 

Historiskt har man sett medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtalet som ett rent 

prestationssamtal, kompetensutvecklingssamtal eller för den delen ur ett 

humanrelationsperspektiv. Som tidigare nämnt går det hand i hand med den engelska 

översättningen av medarbetarsamtal som ett “prestationssamtal”, till skillnad från den 
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engelska översättningen så innebär det svenska medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtalet  

en ömsesidig relation mellan chef och medarbetare snarare än ett prestationssamtal (Jakobsen 

et al, 2010). Det visar i likhet med vår forskningsansats att medarbetarsamtalet kan ha olika 

syften beroende på vem som utför det och var i världen det existerar.  

 

En problematisk bild som Jakobsen et al. (2010) beskriver är hur maktbalansen ser ut och kan 

upplevas av den anställde på organisationen. Författarna beskriver svårigheterna att få 

medarbetaren att känna jämlikhet då anställd och chef ska föra samtal med varandra. 

Jakobsen et al. (2010) menar att begreppet interview passar bättre in som beskrivning än vad 

samtal gör. De menar att samtalet är mer som en intervju där chefen har ett frågebatteri som 

denne ställer till den anställde. 

 

Något anmärkningsvärt exempel vilket studien ovan resulterade i var angående frågan om 

negativ stress och hur detta hanteras av chefer och medarbetare. Resultatet visade att normer 

för medarbetarsamtalet för båda parter grundar sig i det så kallade “goda medarbetarskapet”, 

vilket åsyftar att medarbetaren varken upplever stress, ser stressade situationer med positivitet 

samt hanterar det på ett bra sätt (Jakobsen et al., 2010). Vidare diskuteras det att i grunden 

finns en dold läroplan, där prestation- och lönegrundande egenskaper i sig inte omfattar 

någon stress eller något som kan komma att upplevas som svaghetstecken hos individen 

(Jakobsen et al., 2010). 

 

3.3 Förväntningar  

 
När det kommer till förväntningar av medarbetarsamtalet har Fink och Longenecker (1998) 

funnit tio punkter som utgör vad chefer huvudsakligen anser är viktigt inom 

medarbetarsamtalet. Nedan kommer de mest relevanta punkterna att diskuteras i förhållande 

till vår studies syfte.  

 

Den första punkten handlar om knowledge of organizations rating forms and procedures som 

handlar om att medarbetarsamtal kan ha olika innebörd beroende på vad som är viktigt för 

tillfället. Det som är viktigt i förhållandet till medarbetaren i detta läge är att det finns en 

tydlighet och förväntan som står i proportion av det som chefen vill diskutera (Fink & 

Longenecker, 1998). Vidare menar dessa chefer att kommunikationen över vad som förväntas 

av en medarbetare är viktig där bland annat, arbetsbeskrivning, målsättningar, deadlines 

etcetera behöver finnas med för att ha en bra grund inför samtalet (Fink & Longenecker, 

1998). Dessa två punkter visar på att det finns tydliga förväntningar från chefer inför ett 

lyckat medarbetarsamtal. Det är således inte enbart medarbetaren som ska kunna ha 

förväntningar på sin chef utan det gäller även det omvända.  Utöver detta så nämns det i 

slutsatsen att chefer måste få rätt förberedelser och vägledning för att lyckas med sina 

medarbetarsamtal och undvika onödig stress. Författarna föreslår en tre-stegs modell för att 

göra medarbetarsamtal effektivare. Dessa utgörs av att göra en behovsbedömning av 

nuvarande status, exempelvis enkätutskick till medarbetare. Den andra punkten handlar om 

att basera en skala för hur väl en chef presterar överlag. Sista steget omfattar att ansvarig chef 
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som skapar bra medarbetarsamtal ska belönas och stödjas av ledningen (Fink & Longenecker, 

1998).  

 

En annan studie om förväntningar om vad ett medarbetarsamtal bör innehålla har Winsor 

(1984) skrivit en rapport om. Rapporten syftar till att lyfta fem filosofiska frågor av 

förväntningar på ett medarbetarsamtal och hur dessa bör användas.  

 

● Den första frågan är vilket huvudsyftet är att använda sig av medarbetarsamtal. 

Winsor (1984) menar att den är i första hand är till för att utvärdera. Ett annat 

argument är för att öka produktiviteten för företaget. Winsor (1984) pekar vidare på 

att de flesta behöver få effektiv återkoppling snarare än kritik och menar att negativ 

kritik riskerar att frambringa defensivt beteende i form av egoism eller vägran att 

lyssna på andra.  

 

● Den andra frågan är om medarbetarsamtal bör vara objektiva eller subjektiva till sin 

karaktär. Han menar att det är svårt att förhålla sig totalt objektiv i en bedömning. 

Vidare menar Winsor (1984) att en kombinerad subjektiv bedömning med stöd av 

objektiva test är att föredra.  

 

● Fråga tre behandlar vilka aspekter som bör bli bedömda och frågar sig bland annat om 

personliga egenskaper verkligen ska bedömas eller hur man bedömer ett beteende 

som påverkar arbetet? Winsor (1984) menar här att ska man bedöma dessa bör man gå 

försiktigt fram.  

 

● Fråga fyra berör vad man faktiskt ska använda som referenspunkt då det kommer till 

bedömningen av en anställd. Winsor (1984) menar att det är en väldigt svår fråga att 

besvara men menar att med hjälp av en noga utformad arbetsbeskrivning går det att 

plocka ut referenspunkter över vad som förväntas av varje anställd.  

 

● I fråga fem diskuterar Winsor (1984) vem som ska hålla i medarbetarsamtalen och 

menar att det mest uppenbara svaret på denna fråga är den anställdes chef.  Winsor 

(1984) menar även att en kombination av självutvärdering och samtal med chef är en 

bra kombination så länge det är någorlunda kostnadseffektivt. 

 

En tredje forskningsrapport som diskuterar medarbetarens möjligheter och förväntningar att 

kunna påverka sin arbetssituation är skriven av Garner (2013).  Han beskriver vikten av att 

den anställde själv kan uttrycka meningsskiljaktigheter direkt till sin chef. Denna möjlighet 

till åsiktsfrihet gentemot sin chef kan ha positiva effekter på både den anställde och 

organisationen som helhet. Garner (2013) menar att det kan stimulera företag att bli 

effektivare och driva på viljan att hela tiden förbättra sig.  

 

Garner (2013) skriver att konstruktiva synpunkter många gånger ligger som grund till hur 

ledningar inom organisationer fattar beslut i olika frågor. Garner (2013) menar att det kan 

bero på att alla företag eller organisationers medlemmar skapar en social verklighet 
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tillsammans. Denna sociala verklighet framställs tillsammans med människor i sociala 

sammanhang. Varje individs uppfattning av något bygger tillsammans upp en gemensam bild 

över hur något faktiskt är (Garner 2013). 

 

3.4 Genererar 

 
I en undersökning gjord av Jawahar (2006) studerar han sambanden mellan utvärdering, 

återkoppling och prestation. I sin studie fick 256 anställda vid ett softwareföretag beläget i 

USA besvara en enkät om medarbetarsamtal. Företaget använde sig av medarbetarsamtal en 

gång var sjätte månad och denna undersökning sträcker sig över två sammanhängande 

medarbetarsamtal. I enkäten fick Informanterna svara på frågor om hur de själva hade 

uppfattat medarbetarsamtalet samt hur tillfreds de var med hjälp av sex olika variabler. Dessa 

variabler var hur nöjda de var med återkopplingen av samtalen, tillfredsställelse med chef och 

sitt jobb. Samt lojalitet gentemot organisationen som sådan och chefen. Den sjätte variabeln 

var eventuella avsikter att lämna organisationen.   

 

Jawahar (2006) kunde på så sätt jämföra vad medarbetarna presterat under dessa två perioder 

av medarbetarsamtal samt vilka uppfattningar de hade fått på samtalen. På så vis kunde han 

undersöka vilken effekt positiva uppfattningar om medarbetarsamtalet kunde bidra med att 

öka förväntningarna på nästkommande samtal. Det Jawahars (2006) studie kom fram till var 

att beroende på hur nöjd den anställde var med den återkoppling hen hade fått på det 

föregående medarbetarsamtalet skulle det komma att ge effekt på nästkommande samtal. 

Vidare visade även studien att desto mer tillfredsställd den anställde var med återkopplingen 

av medarbetarsamtalet ökade även tillfredsställelsen och lojaliteten mot chef, arbetsplats och 

företaget som sådan. Jawahar (2006) slår slutligen fast att företag och organisationer bör ta 

sina medarbetarsamtal på allvar då studiens resultat visade att det kan ge positiva effekter för 

båda parter i det långa loppet. 

 

En annan studie undersöker medarbetarsamtalets inverkan på en ökad arbetsprestation hos de 

anställda (Selvarajan & Cloninger, 2012). Undersökningen utgår från en modell som pekar på 

att bli utvärderad går att relatera till uppfattningar om hur rättvis och noggrann ett 

medarbetarsamtal är. Hur dessa två komponenter samspelar samt hur pass tillfredsställd den 

anställde är med medarbetarsamtalet kan komma att leda till en ökad arbetsprestation. Dessa 

komponenter är centrala i hur den anställde upplever själva medarbetarsamtalet. Det i sin tur 

har visat sig påverka medarbetarens drivkraft att förbättra arbetsprestationen.  

I studien deltog 203 mexikaner. Dessa fick svara på olika frågor som berörde syfte med 

medarbetarsamtalet, vad som låg till grund till innehållet av utvärderingen, hur fylligt 

återkopplingen var, upplevd noggrannhet, rättvis utvärdering, motivation att förbättra sin 

arbetsprestation samt utvärderingsnöjdhet. Resultatet av studien visade att de mexikanska 

respondenterna ansåg att medarbetarsamtalet upplevdes som än mer rättvist desto högre antal 

källor som användes för att göra en utvärdering av arbetsprestationen. Informanterna uppgav 

att det gav en känsla av lägre risk för subjektiva bedömningar. Om återkopplingen var av ett 

mer specifikt slag upplevdes samtalen som mer trovärdiga för arbetstagaren. Just den 
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specifika delen av återkoppling visade sig vara lättare för den anställde att ta till sig än i de 

fall då återkopplingen var mer generell i sitt slag (Selvarajan & Cloninger, 2012). 

  

En annan slutsats som studien kom fram till var huruvida den utvärdering som sker i ett 

medarbetarsamtal upplevdes relevant eller ej. De tillfrågade uppgav att de upplevde samtalen 

mer relevant om utvärderingen var till för att främja utveckling eller av administrativa skäl. 

Användes utvärdering enbart i ett administrativt syfte upplevdes den som mindre relevant för 

den anställde. Anledningen till detta resultat diskuterar Selvarajan och Cloninger (2012) i 

artikeln om. De menar att om ett utvecklingssyfte finns med utvärderingen så kommer 

arbetsgivaren ha mindre anledningar att att övervaka samt förvränga resultatet av 

utvärderingen för att det ska passa in i organisationens internpolitiska mål. 

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Under detta avsnitt kommer huvuddragen att sammanfattas av vad som ovan synliggjorts i 

form av tidigare forskning inom ämnesområdet för medarbetarsamtal. Till att börja med så är 

medarbetarskapet och medarbetarsamtalet väldokumenterat samt välutforskat inom 

vetenskapen. Anledningen till att vi valde underkategorier efter våra frågeställningar var på 

grund av den enkla anledningen att vår studies relevans kontra det som undersökts inom 

området ska vara tydligt kopplade till varandra. Nedan kommer en sammanfattning av 

underkategorier och slutligen relevansen i förhållande till vårt bidrag med denna 

vetenskapliga uppsats. 

 

Det som tidigare forskning har visat kännetecknar medarbetarsamtal har bland annat 

Jakobsen et al (2010) att dessa samtal är präglade av utvärderingar av prestationer och 

måluppfyllelser. Det finns även indikationer på att medarbetarsamtalen enbart syftar till att 

upprätthålla den “goda” medarbetaren. Med detta menas att det finns en underliggande dold 

läroplan för medarbetarsamtalen. Det vill säga  att stress, psykiska problem och andra 

svårigheter inte tas upp under själva samtalet då detta kan var problematiskt för den anställde 

vid löne- och karriärsdiskussioner. 

 

Förväntningar visade bland annat vad som är viktigt på ett medarbetarsamtal och hur det kan 

leda till olika förväntningar på hur ett samtal ska vara. En sak var förväntningar på vad som 

kommer att tas upp under samtalet. Alltså vad som för stunden är viktigast för den enskilde 

individen. Den förväntningen var att det ska finnas en god kommunikation mellan chef och 

medarbetare (Fink & Longenecker, 1998). En annan förväntning som Winsor (1984) pekade 

på var vem som förväntas hålla samtalet, referenspunkter i bedömning, vad som ska 

bedömas, ska samtalet vara objektivt eller subjektivt samt vad det faktiska  huvudsyftet med 

medarbetarsamtalet är.  En tredje forskningsrapport (Garner, 2013) pekar på medarbetarens 

eventuella möjligheter och förväntningar på ett medarbetarsamtal. De undersöker hur en 

anställd ska kunna hålla en öppen och ärlig dialog med sin chef samt hur denna dialog ska 

kunna öka möjligheterna till en mer effektivare och mer välfungerande arbetsplats vilket i sin 

tur ska bidra till bättre resultat för organisationen. 
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Tidigare forskning har även visat på vad ett medarbetarsamtal kan generera i. Bland annat 

visade Jawahars (2006) forskning att med hjälp av undersökning att positiva uppfattningar 

om medarbetarsamtal kan generera i positiva effekter på framtida medarbetarsamtal och även 

andra aspekter på arbetsplatsen till exempel tillfredsställelse, lojalitet mot chefer samt 

organisationen och kollektivet. Selvarajan och Cloninger (2012) rapport menade att ju mer 

tillfredsställd den anställde är med medarbetarsamtalet kan komma att generera en högre 

arbetsprestation. 

  

3.5.4 Relevans till vår forskningsfråga 

 
Genom de samlade studier presenterade i denna översikt belyses såväl vad medarbetarsamtal 

kan generera i, dess kännetecken, och inte minst förväntningarna på dess praktik. Det har 

därför funnits goda skäl att återknyta till dessa i diskussionen av uppsatsens resultat men de 

har också hjälpt till att kvalificera utformningen av enkätfrågorna såväl som metoden mer 

övergripande. Ett resonemang som vidare utvecklas i uppsatsens metoddel.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt kommer vår teoretiska utgångspunkt att presenteras och kopplas samman med 

studiens syfte utifrån vald litteratur. Teorin kommer sedan att användas för att förklara och 

identifiera olika delar i resultatavsnittet. 

 

4.1 Engeströms verksamhetsteoretiska modell 

 
Teorin som vi har valt att använda oss av för att försöka förklara olikheter med 

medarbetarsamtal är Engeströms (1987) verksamhetsteoretiska modell. Modellen i sig är en 

utveckling av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande och används samt 

tillämpas främst inom arbetslivssammanhang. Med stöd av denna teori vill vi försöka 

kartlägga medarbetarsamtalets betydelse för båda de undersökta organisationerna. Genom 

kartläggningen vill vi även besvara studiens syfte och tillhörande frågeställningar på ett så väl 

genomfört sätt som möjligt. 

 

4.2 Teorins bakgrund 

 
Som nämnt ovan har modellen sin bakgrund i Vygotskijs forskning inom lärande. Under 

1920-talet utvecklade han sin teori om att människan föds in i en förtolkad social och 

kulturell kontext. Han menade att lärandet därför påverkas av de kulturella sammanhangen 

men även av den sociala omgivningen som man befinner sig i - alltså en lärandekontext. 

Teorin som Vygotskij arbetade fram består främst av två grundläggande teser. Den ena tesen 

syftar till att kunskap medieras genom olika artefakter. Den andra är att aktiviteten i sig 

fungerar som analysens basenhet (Engeström, 1987). 

  

Själva idén som Vygotskijs teori kretsar kring går att likna vid en triangel (se Illustration 

4.2.1). De tidigare nämnda artefakterna som är en del av lärandet är kulturellt utvecklade 

symboler och redskap. En sådan artefakt är språket. Den använder människan för att kunna 

kommunicera och samverka samt att skaffa sig en förståelse för den värld som man befinner 

sig i. Dessa artefakter medieras eller förmedlas mellan subjekt och objekt. Subjektet 

definierar till vem eller vilka som är de centrala aktörerna i den specifika aktiviteten. Alltså 

en individ eller en samling individer i en gemensam grupp samt utifrån vems synsätt något 

ska ses ifrån. Det är objektet i sig som är själva syftet om vad som faktiskt ska uppnås med 

aktiviteten. Det kan till exempel vara ett visst mål som en organisation eller verksamhet har 

satt upp (Engeström, 1987). Högst uppe i triangeln finns vad som benämns som verktyg. 

Verktygen är en central del i att förstå lärandet. Dessa verktyg kan vara allt från olika former 

av språkbegrepp, teorier olika former av fysiska utrustningar eller ideologier. Verktyg 

beskriver Engeström (1987, s. 145) i sin text som följande: 

  

A tool is a generalized embodiment of operations that have become standardized through repetition 
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4.3 Engeströms modell 

 
Engeströms (1987) verksamhetsteoretiska modell utgår som nämnt från Vygotskijs 

sociokulturella teori. Bortsett från den övre delen på triangeln har Engeström lagt till 

ytterligare tre begrepp som karaktäriserar själva verksamhetssystemets egenskaper (se 

Illustration 4.3.1). . Dessa tre begrepp är regler, gemenskap samt arbetsdelning. Regler går 

att förklaras som olika riktlinjer eller uppfattningar över hur man anser att en organisationer 

ska bedrivas. Exempel på sådana riktlinjer kan vara vilka arbetsuppgifter som bör höra till en 

specifik tjänst, kvalitetskrav eller olika former av säkerhetsbestämmelser. Gemenskap är en 

samling subjekt – alltså själva gruppen eller organisationen som individen i ett 

verksamhetssystem ingår i och tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål. Arbetsdelning 

går att beskrivas hur olika uppgifter fördelas och specialiseras på de olika medlemmarna i 

gruppen eller dess organisation. Detta går att exemplifieras i form av olika 

befattningsbeskrivningar. Begreppen i triangeln kan studeras separat men dessa är dock 

oskiljbara från hela dynamiken som råder inom verksamheten. Har man för avsikt att studera 

ett helt verksamhetssystem måste man använda sig av och studera samtliga dessa begrepp för 

att se hur dessa samspelar i processer över tid (Engeström, 1987).  
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Ett annat centralt begrepp inom Engeströms (1987) teori är motsättningar. Att motsätta och 

ifrågasätta de aktiviteter som sker på daglig basis bidrar till att nya utvecklingsmöjligheter 

skapas och möjliggörs. Omvärlden och dess uppgifter menar Engeström (1987) hanteras 

genom medierande redskap som möjliggör för subjektet att kunna arbeta med objektet för att 

kunna producera de tjänster eller produkter som eftersträvas. Parallellt med den rådande 

samhällsutvecklingen uppstår det olika former av motsättningar. Nya tuffare krav ställs på 

olika aktivitetssystem och dess instrument som tidigare varit tillfredsställande för att kunna 

bearbeta objekt men som inte längre lever upp till samhällets och olika organisationers krav. I 

takt med denna utveckling skapas nya lärandeverksamheter menar Engeström (1987). 

Däremot uppstår ett expansivt lärande först vid en gemensam identifiering samt analysering 

av gärningar som ligger till grund för orsaken till dessa motsättningar. Då ett problemområde 

identifieras och upptäcks kan nyskapande idéer och lösningar bildas och på så sätt bidrar 

detta till vidare utveckling samt förbättring av verksamheter (Engeström, 1987). En 

motsättning mellan arbetsdelning och verktyg kan exemplifieras på så sätt att en organisation 

väljer att investera i ett nytt avancerat datasystem. Ledningen har beslutat att endast ett fåtal 

av de anställda ska få tillgång till detta system. Motsättningen kan överbryggas genom att 

arbetsorganisationen genomgår en förändring som inser värdet att fler har tillgång till 

systemet och lärande uppstår. 

Engeström (1987) beskriver det expansiva lärandet som en liknelse av en del ur Vygotskijs 

teori som berör den proximala utvecklingszonen. Detta begrepp är en central del i Vygotskijs 

teori och går att beskrivas som det kunskapsområde som finns tillgängligt för en individ att 

faktiskt nå till. Det individen behöver för att nå just detta område är stöd och vägledning av 

någon person som besitter en högre kunskap inom området än individen i fråga. Det är denna 

vägledning som utgör en grund för att ett mer fördelaktigt lärande ska kunna uppstå. Det är i 

interaktion med andra människor som ett expansivt lärande kan uppstå. 

 

Engeström (1987) beskriver även tre olika nivåer av lärande. Dessa nivåer är första 

ordningens lärande, andra ordningens lärande och tredje ordningens lärande. Den stora 

skillnaden nivåerna emellan är första ordningens lärande som betraktas som ytinlärning. Den 

andra och tredje ordningens lärande handlar om djupinlärning eller ett expansivt lärande. 

Förklaringar på dessa tre begrepp är följande: 

 

● Första ordningens lärande – Detta är den enklaste formen av lärande som liknar en 

form av betingelse. Det innebär att subjektet eller individen genom olika former av 

belöningar eller bestraffningar lär sig att regera på olika former av stimulin. Alltså ur 

en reducerad antal responser lära sig vad som är rätt och vad som är fel i en given 

situation. Subjektet som lär sig behöver inte vara medveten om vad den lär eller att 

den ens lär. Processen i sig behöver inte heller leda till att subjektet kan generalisera 

sina kunskaper eller förstår helheten i det den lär sig. 

 

● Andra ordningens lärande – På denna nivå ligger fokus på att hitta lösningar som inte 

tydligt finns eller är tillgängliga. Subjektet i fråga måste hitta unika lösningar för 

kontexten som aktiviteten sker i. Genom experimenterande kan lösningar av problem 

uppstå. Det vill säga att den som lär sig stannar upp, tänker igenom problemet som 
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uppstått, utformar hypoteser och principer samt medvetet gör en övervakning av sina 

handlingar. 

 

● Tredje ordningens lärande – På den tredje nivån av lärande kommer subjektet att 

ifrågasätta validiteten på den information som delgivits samt de problem som 

subjektet ställs mot och försöker själv förändra själva kontexten. Denna form av 

lärande innebär att en analys av hela verksamheten eller organisationen sker och att 

subjektet har möjlighet att delta i förändringsarbetet. 

  

4.4 Sammanfattning av teorin 

  
Sammanfattningsvis går det att säga att Engeströms (1987) teori om ett expansivt lärande 

uppstår då gruppen i gemenskap har som mål och försöker att lösa motsättningar. Dessa 

motsättningar som är omöjliga att undgå samt drabbar människor på individnivå såväl som 

verksamhetsnivå. Vidare går det att peka på olika utmärkande drag av Engeströms teorier. 

Bland annat att alla former av lärande ska även uppmärksammas i en form av kollektiv 

dimension. Då ett kollektivt lärande skapas uppstår även lärande över det individuella planet. 

Det i sin tur gör det möjligt att lärandet kan ta sig i en högre form. 

 

Vidare menar Engeström (1987) att lärandeverksamheter handlar om och fokuserar på att 

skapa utvecklingsmöjligheter som är dynamiska i sitt slag. Detta sker främst då människor 

och individer deltar aktivt i ett förändringsarbete. Engeström menar att denna 

verksamhetsutveckling måste genomföras i rätt kontext där det nya kunnandet som uppstår 

ska implementeras i den aktuella verksamheten. Det med anledning att förändringen ska bli 

bestående. 

 

Motsättningar som uppstår menar Engeström kan leda till positiva effekter av berörd 

verksamhet. Dessa motsättningar kan fungera som framtvingande av förändringar. Att 

identifiera dessa motsättningar som kan finnas inom verksamheter är något som teorin om 

expansivt lärande fokuserar och syftar till. Utifrån dessa motsättningar arbeta fram kollektiva 

lösningar som i sin tur kan bidra till att verksamheten utvecklar sina kunskaper och arbetssätt 

(Engeström, 1987). 

 

Engeströms teori om expansivt lärande trycktes och utgavs 1987. Teorin har allteftersom 

utvecklats och kompletterats i flertalet artiklar och olika avhandlingar som belyser det 

kollektiva lärandet och ett individuellt lärande (Engeström & Sannino, 2010). 

  

4.5 Teorins relevans till studiens syfte 

  
Då vårt syfte med denna undersökning är att kartlägga hur medarbetarsamtal kan uppfattas 

mellan två olika organisationer, finner vi Engeströms (1987) verksamhetsteoretiska modell 

som intressant ur en analyssynpunkt. Modellen tror vi ska hjälpa oss i vår kartläggning 
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organisationerna emellan på ett så objektivt sätt som möjligt. Subjekten i organisationerna 

kommer att analyseras som de delaktiga under själva samtalet. Det vill säga arbetstagare och 

arbetsgivare. Objektet är själva syftet med medarbetarsamtalet. Den utgår från den definition 

som vi har använt oss av under vår frågeställning om förhållandet mellan verksamhet och den 

enskilde. I medarbetarsamtalets fall styrs det av vad subjekten anser är viktigt från fall till 

fall. De verktyg som vi kan se är själva medarbetarsamtalet och de frågor som den anställde 

och arbetsgivaren vill beröra under samtalets gång. Det är framförallt dessa tre begrepp som 

vi kommer att använda oss av i vår analys. Men vi kommer för den delen även att gå in på 

hur regler, gemenskap samt arbetsdelning går att skönja i vår resultatdel genom vår empiriskt 

insamlade data.  Den passar även bra in då modellen i sig fokuserar på verksamheter av olika 

slag då många andra modeller och teorier fokuserar på barns utveckling eller lärande i 

allmänhet. 
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5. Metod 
Under denna del kommer vi att redogöra för valet metod, urval, planering och 

genomförande, deltagare samt studiens giltighet och tillförlitlighet. Slutligen kommer även 

etiska aspekter att beröras i förhållande till vår forskningsansats samt en reflektion över vår 

metod. 

 

5.1 Val av metod 

 
Vid valet av metod har vi utgått från vad som är mest lämpligt för utifrån våra 

forskningsfrågor och syfte. Jan Trost diskuterar i Enkätboken (2012) vilken metod som är 

mest lämpad för att passa ens syfte och frågeställningar. Han menar att frågeställningar som 

ställs i form av kvantitativa inslag såsom; hur ofta, hur många och hur vanligt bör resultera i 

en kvantitativ ansats. Vår studie ämnar undersöka frekvensen av attityder kring 

medarbetarsamtal, vilket vi kommer att genomföra med en forskningsenkät. Vår förhoppning 

är att det inhämtade materialet ska kunna generaliseras till både den lilla organisationen och 

den stora organisationen. Det är således en komparativ studie mellan dessa två organisationer. 

Däremot har vi tagit i beaktning det Rodney Åsberg (2001) skriver i sin artikel Det finns inga 

kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen. Han menar att det inte går att 

kategorisera data till antingen kvalitativ eller kvantitativ utan att det bara finns olika vinklar 

som man kan angripa datan ifrån. Vi väljer därför att kategorisera vår metod som kvantiativ 

med kvalitativa inslag.  

 

5.2 Urval av informanter 

  
Eftersom vårt syfte är att undersöka och jämföra en mindre och större organisation har vi 

börjat med att kontakta lämpliga undersökningsobjekt med förfrågningar att delta i vår 

undersökning. Det visade sig rätt snabbt att det fanns två lämpliga organisationer som gärna 

deltar i studien. I dessa sammanhang är det viktigt med ett representativt urval, som innebär 

att de som blivit utvalda till informanter även ska motsvara hela populationen i en liten skala 

(Bryman, 2012). 

  

Vidare har vi gjort ett målinriktat urval då den mindre och större organisationen valts ut 

genom ett icke-sannolikhetsurval. Vi har gjort ett målstyrt urval då främst organisationer som 

väljs ut är relevanta för förståelsen av den sociala företeelse som vi vill undersöka (Bryman, 

2011). Då vi valt ut dessa organisationer är det i princip omöjligt att generalisera till hela 

populationen som initialt är vår målsättning.  Däremot kan vi uttala oss om tendenser i vårt 

material och utifrån det dra slutsatser om kartläggningen av attityder mellan organisationerna. 

  

Våra kontaktpersoner på respektive organisation har sedan gjort ett kvoturval. Syftet med ett 

sådant urval är främst att ge ett stickprov som återspeglar en population i termer av den 
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relativa fördelningen av individer i olika kategorier, i detta fall människor i olika 

organisationers storlekar (Bryman, 2011). 

 

5.3 Planering och genomförande 

 
Vi planerade att genomföra enkäten under mitten av november och syftet var att hålla den 

öppen under fjorton dagar. Det som dock hände var att många av våra frågor riskerade att bli 

alltför normativa. Risken med det menar (Alvesson & Deetz, 2000) att informanter och 

intervjuobjekt kan ställas inför ett påstående som är vinklat på det sättet att samhället anser 

det som något normalt. Vi valde att konstruera om frågorna till mindre styrande och i en 

större grad objektiva i den mening att respondenterna inte ska bli påverkade av 

frågeställningen. På förstasidan av enkäten bifogade vi vårt missivbrev med information om 

enkäten. Den står i enlighet med samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002) samt studiens 

innehåll och användningsområde. Vi bifogar även kortare information om en beräknad 

maximal tidsåtgång samt övrig struktur som rör enkäten i form av olika delar och antalet 

frågor. Då vi kände oss nöjda skickade vi ut enkäten till våra kontakter i berörda 

organisationer som i sin tur vidarebefordrade enkäten och informationen om studiens syfte 

och deltagande. Det planerade utskicket skedde under mitten av november och som tidigare 

nämnt uppskjutet med närmare tio dagar. Detta är dock inget vi tror har påverkat vårt resultat 

nämnvärt då enkäten var öppen under lika lång tid som tidigare planerat - det vill säga under 

tio dagar. 

  

5.4 Material   

 
Materialet kommer från enkätprogrammet “Google Formulär” där vi skapat en enkät med 18 

frågor. Inledningsvis består enkäten av fem grundfrågor som besvarar frågor så som; kön, 

ålder, vilken organisation hen tillhör, position och hur många medarbetarsamtal som man 

deltar i varje år. Vidare har vi skapat tre underkategorier, kännetecken, förväntningar och 

genererar samt en kategori där respondenten får gör en självskattning om medarbetarsamtalet. 

Frågeställningar under första kategorin, kännetecken, har dels fritextsvar, flerval och 

enkelval. Anledningen till att vi valde att ha fritextsvar var dels för att ge respondenterna 

utrymme att själva reflektera över frågorna samt bättre kunna analysera datan då vi vet vad de 

menar. Frågorna under förväntningar och genererar bestod i samtliga fall av flervalsfrågor. 

Självskattningsdelen bestod av frågor som besvarades efter en Likertskala där alternativet 

längst till vänster (1) var minst relevant och alternativet längst till höger (5) var mest relevant.  

 

Det insamlade datamaterialet analyserades med hjälp av ett enkätverktyg som säkerställer att 

systematiska slumpmässiga fel inte förekommer och ger oss korrekta staplar och diagram.  
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5.4.1 Deltagare 

 
Vi har genom kontakt med våra ingångar i respektive organisation fått tillgång till 

sammanlagt 90 respondenter som enkäten har skickats till. Vår förhoppning var givetvis att så 

många som möjligt skulle svara på enkäten men räknade med ett bortfall mellan 20 och 30 

procent. Antalet svaranden på enkäten uppgick efter de tio dagar som enkäten var öppen 

under till 52 stycken. Bortfallet blev dock något högre än vad vi räknade med. Sammantaget 

uppgick bortfallet till 42,3 procent vilket gav en svarsfrekvens på 57,7 procent. Vidare var 

andelen kvinnor som besvarade enkäten 35,8 procent och andeln män 64,2 procent av totalt 

antal svarande. Gällande ålder så ser fördelningen ut enligt följande: 18-25: 11,3 procent, 26-

35: 35,8 procent, 36-45: 15,1 procent, 46 – 55: 26,4 procent 55 - : 11,3 procent.  

 

5.5 Databearbetning 

 
Till databearbetningen har vi använt oss av statistikprogrammet - “Statistical Package for 

Social Sciences” (SPSS). När vi samlat in svaren från samtliga informanter kodade vi om 

dessa enligt konstens alla regler och gjort det lättare för oss och programmet att använda 

datan. Bryman (2011) menar att det finns flertalet olika sätt att använda den inhämtade datan 

på och utifrån det som brutits ned till koder kommer detta att analyseras med hjälp av en 

univariat analys. Den univariata analysen innebär att vi analyserar en variabel i taget. Det kan 

till exempel vara i form av en frekvenstabell över andelen medarbetare i den lilla 

organisationen som anser vad exempelvis ett medarbetarsamtalet ger. 

 

5.5.1 Bearbetning av öppen fråga 

 
I utformandet av enkäten valde vi att ha med en sista fråga som ställdes öppet till 

informanterna där vi frågade om deras egna tankar kring medarbetarsamtalet. Syftet med 

denna fråga var att få fram en tydlig kartläggning av åsikter och ge informanterna chansen att 

komplettera våra frågor med sina egna ord och tankar. Vi valde att koda vad informanterna 

delade med sig av för synpunkter vilket Kvale och Brinkmann (2014) menar är ett sätt att slå 

samman nyckelord ur frågan som sedan gör det lättare att relatera dessa citat till vårt syfte 

med studien. Vidare genererade kodningen i en kategorisering av teman som vi tidigare 

identifierat i form av; kännetecken, förväntningar och genererar. Andelen som besvarade den 

öppna frågan uppgick till 17 stycken och utifrån svaren valde vi att ta med de svaren som 

kändes mest intressant för vårt syfte och frågeställningar.  

  

5.6 För- och nackdelar med enkäter 

 
När det gäller kvantitativ metod finns det bland annat strukturerade intervjuer och enkäter 

som är lämpliga att använda sig av. Vårt val föll på enkäter och det grundar sig i den 
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genomgång av litteraturen där för- och nackdelar diskuteras. För att beskriva själva processen 

kommer en redogörelse för några för- och nackdelar med enkäter som gjordes i den 

genomgångna litteraturen. 

  

 

Fördelar 

De fördelar som kommer att resoneras kring är följande fyra som Bryman (2011) tar upp: 

Enkäter är snabbare att administrera. Enkäter medför ingen intervjuareffekt. Ingen variation 

när det gäller intervjuare och enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas behov. Den 

första punkten tog vi hänsyn till då enkäter är ett ypperligt sätt att administrera. Det skedde 

främst genom våra kontaktpersoner på plats inom organisationerna som sedan bifogade vårt 

följebrev och gav oss mailadresser till samtliga respondenter. Vidare är det en stor fördel att 

ingen intervjuareffekt förekommer, då vi vill undersöka attityder från medarbetare så är det 

viktigt att vi inte ställer några ledande frågor eller att respondenten inte känner sig trygg i att 

svara så ärligt som möjligt. Dessutom kan det skilja sig mellan oss som intervjuare då vi är 

två olika individer med eventuellt fokus på olika frågor under intervjuerna, detta går att 

undvika med enkäter. Sist får respondenterna enkäterna utskickade under en veckas tid vilket 

gör att de när som helst kan besvara frågorna och ta den tid det behöver, varken någon stress 

eller press från svaren. 

  

Nackdelar 

Det som talar emot enkätundersökningar är bland annat följande delar: Man kan inte hjälpa 

respondenterna. Man kan inte ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor och man kan inte 

ställa alltför många frågor som respondenterna upplever som oviktiga. En väsentlig del som 

påverkar oss som forskare är så klart att vi inte har någon möjlighet att hjälpa respondenterna 

med själva enkäten om det uppstår svårigheter eller liknande. Vidare innebär det också att 

följdfrågor inte blir aktuella som kanske kunnat ge en djupare förståelse, dock är det inget 

som vi är intresserade av i detta fall. Vi har även valt att ha en del fritextsvar för att ge 

respondenterna utrymme att besvara frågor utifrån sitt egna perspektiv vilket ökar studiens 

reliabilitet (Bryman, 2011).   

 

5.7 Metoddiskussion och studiens giltighet och tillförlitlighet 

 
Inom all forskning diskuteras en studies validitet och reliabilitet. Vi har valt att översätta 

dessa till giltighet och tillförlitlighet. Begreppsmässigt och innehållsmässigt skiljer sig 

kvantitativ forskning mot kvalitativ. Dock råder det en samstämmighet att någon form av 

giltighet och tillförlitlighet är nödvändig oavsett forskningsansats. 

  

Vad gäller vår studies reliabilitet, det vill säga att det finns en pålitlighet och följdriktighet i 

mätningen som enligt Bryman (2011) kan beskrivas på tre olika sätt; stabilitet, intern 

reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Vad gäller stabiliteten så avgörs den med hjälp av ett 

test- retest vilket innebär att undersökningen genomförs flertalet gånger för att säkerställa att 

det finns eller inte finns ett samband mellan variablerna (Bryman, 2011). I vår studie har vi 



19 
 

exempelvis variabler som kön, ålder och position (chef eller medarbetare). Det gör att vi har 

möjligheter att se korrelationer och samband mellan flera olika variabler och kombinationer.  

 

Intern reliabiliteten påverkas då upprepade mätningar utförs och en totalpoäng sammanställs 

för att se att samtliga respondenter har samma följdriktighet (Bryman, 2011). Detta avsnitt är 

något som vi hanterat genom den så kallade split- half  metoden vilket vi gjort när vi delat in 

den totala gruppen i två delar och på så sätt se hur poängfördelningen föll ut. Sist har vi 

interbedömarvaliditet som handlar om att olika bedömare eller testare kommer fram till 

likadana resultat. Detta för att undvika subjektiva åsikter och se att undersökningen är 

objektiv (Bryman, 2011).  

  

Huruvida uppsatsen uppnår en hög validitet är främst om studien visar att syftet att mäta vissa 

begrepp verkligen mäter dessa begrepp. Det finns olika typer av validitet - ytvaliditet, 

samtidig validitet, prediktiv validitet och begreppsvaliditet. Gemensamt för dessa kategorier 

är att de utgör skillnader för att mäta en viss typ av validitet men i grund och botten så är 

målet detsamma. Ytvaliditeten innebär att forskaren skapar ett mått som tyder på att det kan 

återspegla de begrepp som är aktuella att studera. Det kan exempelvis vara att man låter 

utomstående personer få reflektera och analysera våra begrepp för att se om de förstår vad vi 

menar. I vårt fall lät vi vår handledare granska vår enkät samt några studiekamrater som 

sedan gav oss feedback (Bryman, 2011). Vidare till samtidig validitet där forskaren sätter upp 

en form av måttstock eller kriterium som hen på förhand vet kan komma att skilja sig åt 

mellan respondenterna. Den prediktiva validiteten handlar om att forskaren använder något 

slags mått som hen föreställer sig kan mäta det som kommer att ske. Det vill säga ett framtida 

kriterium som kan säga något om validiteten. Sista validitetsmåttet är begreppsvaliditet. Det 

vill säga att begreppen som avses mätas verkligen mäter det som avses att mätas med 

undersökningen. I detta fall har vi gjort noggranna övervägande i hur vi valt att formulera 

våra frågeställningar så att de verkligen kan besvara våra forskningsfrågor (Bryman, 2011).   

 

5.8 Etiska aspekter 

 
De etiska aspekterna är viktiga att ha i åtanke innan och efter vår enkätstudie. I linje med 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav kommer dessa att beskrivas och konkretiseras i 

förhållande till vår studie. De fyra kraven som Vetenskapsrådet satt upp inom humanistisk 

forskning är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.    

  
● Informationskravet 

I linje med Vetenskapsrådet (2002) så handlar detta krav om att informera om 

deltagarnas uppgift i projektet och vilka villkor som gäller vid deltagande. Bland 

annat ska de upplysas om att det är helt frivilligt att delta och att de när som helst kan 

välja att avbryta studien. Vi informerade om allt detta i vårt följebrev som bifogats i 
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samband med enkätundersökningen (se bilaga 1). 

 

● Samtyckeskravet 

Den andra regeln som Vetenskapsrådet (2002) tar upp är samtyckeskravet. Den 

innebär att vi på något sätt får en bekräftelse att det råder samtycke från 

respondenterna som deltar i enkätundersökningen. I det här fallet så är det så pass 

många informanter att det är omöjligt att be alla att samtycka, det är underförstått vid 

deltagande. 

 

● Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att all personlig data, vad gäller identifiering av 

forskningsdeltagare och deras uppgifter ska hanteras så att enskilda individer utifrån 

sett kan identifiera vem som har sagt vad. I all typ av forskning är det här kravet 

viktigt att förtydliga för respondenterna så att de känner trygghet, i synnerhet när det 

gäller frågor som kan uppfattas känsliga som våra frågor i viss mån gör.  

 

●  Nyttjandekravet 

Sista kravet beskrivs genom att samtliga deltagare får tydlig information om att 

uppgifterna som lämnas i samband med vår enkätundersökning enbart ska användas i 

forskningssyfte och inte komma att användas i vare sig kommersiellt bruk eller i 

något icke-vetenskapligt syfte. 

 

5.9 Reflektion över metoden 

 
När vi valde en kvantitativ ansats med kvalitativa inslag så föranleddes det av en diskussion 

kring för- och nackdelar med kvantitativ respektive kvalitativ metod. Bryman (2011) tar upp 

några kritiska punkter som vi förhållit oss till och noggrant reflekterat över.  

 

Kritiken som har riktats mot kvantitativ forskning menar Bryman (2011) kan brytas ner i fyra 

punkter. Den första handlar om att forskaren som använder en kvantitativ ansats ofta närmar 

sig den naturvetenskapliga världen och det gör det problematiskt då samhällsforskare ska ta 

in människan och se hur den sociala verkligheten ser ut (Bryman, 2011). Detta har vi haft i 

åtanke då en enkät lätt kan bli komparativ och sakna dimensionerna av det som en kvalitativ 

intervju kan bidra med. Det vi beslutade i det här fallet var att vi faktiskt får vårt syfte samt 

frågeställningar korrekt besvarade genom att göra en enkät. Det är en kartläggning över 

attityder som ska undersökas mellan den mindre och den större organisationen. Denna 

frågeställning sammanflätas med den nästkommande kritiken som Bryman (2011) hävdar kan 

drabba kvantitativa metoder. Det som kan ske är att forskaren förlitar sig på mätinstrumenten 

och relationen mellan forskning och vardag kan då försvåras (Bryman, 2011). Exempelvis 

ifrågasätter Cicourel (1982) att frågor i en enkät kan upplevas på olika sätt utifrån 

respondenternas bakgrund och uppfattning om vardagen. I vårt fall är detta inget som kan 

tänkas påverka vår validitet nämnvärt då enkätfrågorna rör medarbetarsamtal som de allra 

flesta kan relatera till i sin vardag. Sist finns det en risk att de variabler som vi väljer att 
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jämföra med varandra inte ger en fullständig bild över hur den sociala verkligheten ser ut 

mellan individer och organisationer (Bryman, 2011). När vi formulerade våra frågeställningar 

till enkäten så var vi noggranna med att använda ett språk som kändes relevant för samtliga 

respondenter och framförallt inte enbart ge en “statisk bild” över verkligheten. 
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6. Resultat 
I denna del kommer vårt resultat av den insamlade datan att redovisas samt kommenteras om 

kännetecken, förväntningar och genererar organisationerna emellan.  

  

6.1 Presentation av de två organisationerna 

 
De två organisationerna som vi fick tillgång att göra vår undersökning hos ligger i två olika 

delar i Sverige. Den ena, som vi benämnt som mindre, ligger i en av de norra länsdelarna. 

Denna organisation erbjuder tjänster inom elbranschen. Antalet anställda uppgår i dags dato 

till närmare 100 personer. Den stora organisationen är placerat i Mellansverige och bedriver 

forskning samt utbildning och har drygt 5000 anställda. Eftersom vi ville göra en 

kartläggande studie mellan två organisationer och hur dess anställdas attityder är till 

medarbetarsamtal genomförde vi en kvantitativ studie med kvalitativa inslag i form av 

enkäter på både chefer och anställda. Vi gjorde det med anledning att kunna ge svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar över hur individer upplever att ett medarbetarsamtal är och hur 

eller om det i huvudtaget genererar något för den enskilda individen eller organisationen. 

 

6.2 Kännetecken 

 
Vad medarbetarsamtal handlar om i de olika organisationerna 

 

I tabell 6.2.1 har vi valt att presentera det insamlade materialet över vad respondenter i 

vardera organisation anser att ett medarbetarsamtalet kännetecknas av. I den stora 

organisationen uppger 25 informanter vad som behandlas under deras medarbetarsamtal samt 

27 informanter på den lilla organisationen. Vi har valt att koda datan på följande vis: 1 = 

Arbetsmiljö 2 =  Relationer 3 = Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 4 = Lönefrågor. 

Det som är mest anmärkningsvärt i denna tabell är i vilken utsträckning informanterna uppger 

att lönefrågor berörs under medarbetarsamtalet i respektive organisation. På den stora 

organisationen uppger 52 procent eller 13 personer att lönefrågor berörs under samtalet. I den 

lilla organisationen uppger endast 11,1 procent eller tre personer att lönefrågor behandlas 

under medarbetarsamtalet. Vad detta kan bero på har vi för avsikt att återkomma till under 

diskussionsdelen. Ett annat utmärkande drag organisationerna emellan var huruvida 

arbetsmiljö är ett återkommande tema. I den stora organisationen uppgav 60 procent av de 

tillfrågade att arbetsmiljö berörs under medarbetarsamtalet. Arbetsmiljö på den lilla 

organisationen uppgav 85,2 procent av informanterna att det var något som berördes.   

Vad gäller utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning är den något mer jämt fördelat mellan de 

två organisationerna. Där uppger 76 procent (19 personer)  på den stora organisationen och 

88,8 procent (24 personer) att det diskuteras.  
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1 = Arbetsmiljö 2 = Relationer 3 = Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 4 = Lönefrågor 

Tabell 6.2.1   

 

Vad tar upp mest tid under medarbetarsamtalet?  

 

I nedanstående tabell (tabell 6.2.2.) visas en jämförelse mellan hur organisationernas 

respondenter upplever tar upp mest tid under medarbetarsamtalet. Vi har kodat varje 

svarsalternativ till 1-4 med följande innebörd: 1=Arbetsmiljö, 2= Relationer, 3= Lönefrågor 

,4= Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning. Det mest frekventa svaret hos de anställda i den 

mindre organisationen är relationer med 40,7 procent. I den större organisationen anser 

nästan hälften (48 %)  av medarbetare och chefer att utvecklingsmöjligheter i 

yrkesutövningen tar mest tid under medarbetarsamtalet. Generellt är spridningen större bland 

svarsalternativen för den större organisationen medan den lilla har sina svar kopplade till 

arbetsmiljö och relationer.  

 

Den större organisationen har som nämnt en större spridning av sina svar. Värt att notera i 

detta sammanhang är samsynen mellan organisationerna är svarsalternativ tre, lönefrågor, 

vilket bara motsvarar ungefär åtta procent för båda grupperna.  

 

 
1 = Arbetsmiljö 2 = Relationer 3 = Lönefrågor 4 = Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 

Tabell 6.2.2 
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Vad tar upp minst tid under medarbetarsamtalet? 

 

I motsats till vad datan i tabell 6.2.2 säger om vad som tar upp mest tid visar tabell 6.2.3 vad 

som tar upp minst tid på ett medarbetarsamtal. Vi har valt att koda staplarna på samma vis 

som ovan. Det vill säga 1 = Arbetsmiljö 2 = Relationer 3 = Lönefrågor 4 = 

Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning. På frågan uppger 77,8 procent i den lilla 

organisationen att lön behandlas minst. Samma fråga fast på den stora organisationen uppger 

40 procent av informanterna att lönefrågor behandlas minst under medarbetarsamtalet. I båda 

organisationerna uppger informanterna att utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning behandlas 

minst. 

 

 
1 = Arbetsmiljö 2 = Relationer 3 = Lönefrågor 4 = Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 

Tabell 6.2.3 

 

Hur mycket tid förbereder du dig inför medarbetarsamtalet? 

 

Tabell 6.2.4 undersöker hur mycket tid som varje medarbetare/chef avsätter till att förbereda 

sig inför medarbetarsamtalet. I båda organisationerna har flest svarat alternativ två, 1-15 

minuter, som den vanligast förekommande tid de använder för att förbereda sig. Vidare så har 

den lilla organisationen svarat 33,3 procent vilket betyder ingen förberedelse alls. I 

jämförelse med den stora organisationen där endast åtta procent inte förberedde sig. 

 

 
0 = Ingen alls 1 = 1-15 minuter 2 = 16-30 minuter 3 = 30 < minuter 
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Tabell 6.2.4 

 
Hur många medarbetarsamtal är jag delaktig i per år? 

 

I den nedanstående tabellen 6.2.5 presenteras de vanligaste svaren gällande antalet 

medarbetarsamtal som varje medarbetare/chef är delaktig i varje år. Nedan presenteras enbart 

de två vanligaste alternativen. Det vanligaste förekommande svaret för den lilla 

organisationen är ett samtal per år, 74,1 % av respondenterna har valt detta alternativ. Den 

större organisationen har 60 % svarat två samtal. Möjliga anledningar till varför det ser ut på 

detta vis analyserar vi i analysdelen samt diskuterar i vår diskussion. 

 

 
1 = Ett samtal per år 2 = Två samtal per år 

Tabell 6.2.5 

 

6.3 Förväntningar 

 
Vilka förväntningar finns det på vad ett medarbetarsamtal ska handla om på ett 

individuellt plan?  

 

När det kommer till karläggningen av de individuella förväntningar inför medarbetarsamtalet 

har respondenterna listat följande som mest förekommande. Till att börja har samtliga i den 

lilla organisationen svarat personliga egenskaper. I den större organisationen ligger siffran på 

76 procent som anser att medarbetarsamtalet ska handla om personliga egenskaper. En 

majoritet av informanterna från båda organisationerna uppger att arbetsuppgifter berörs under 

samtalet. Detta alternativ svarade 96 procent från den stora organisationen och 92,6 procent 

från den lilla organisationen. Det tredje alternativet var löneutveckling. Där visade vår 

kartläggning av den insamlade datan att endast 18,5 procent av de tillfrågade på den lilla 

organisationen att lönefrågor förväntades beröras. På den stora organisationen uppgav 64 

procent att lönefrågor förväntas behandlas under ett medarbetarsamtal. På det fjärde och sista 

alternativet, annat, uppgav runt åtta procent från båda organisationerna att det förväntades av 

medarbetarsamtalet. 
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1 = Personliga egenskaper 2 = Arbetsuppgifter 3 = Löneutveckling 4 = Annat 

Tabell 6.3.1 

 
Vilka förväntningar finns det på vad ett medarbetarsamtal ska handla om på ett 

organisatoriskt eller kollektivt plan? 

 
Utifrån ett organisatoriskt eller kollektivt plan har respondenterna valt följande flerval som 

medarbetarsamtalet förväntas handla om; till att börja med har 44 procent av de tillfrågade 

från den stora organisationen uppgett att de anser att den fysiska arbetsmiljön förväntas 

behandlas under samtalets gång. I den lilla organisationen uppgav totalt 74 procent att det är 

viktigt att den fysiska arbetsmiljön behandlas. Det mest frekventa svarsalternativet för båda 

organisationerna är förväntningar på den psykosociala arbetsmiljön. I den stora 

organisationen har 84 procent kryssat i det alternativet och 85,2 procent av den lilla 

organisationens respondenter. Sist anser 48 procent av den stora organisationen att 

verksamhetens resultat ska vara en av delarna i ett medarbetarsamtal jämfört med den lilla 

organisationen där endast 25,9 procent svarat att de anser att denna punkt bör finnas med.  

 

 
1 = Fysisk arbetsmiljö 2 = Psykosocial arbetsmiljö 3 = Verksamhetens resultat 4 = Annat 

Tabell 6.3.2 
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6.4 Genererar 

 
Vad genererar medarbetarsamtal i på ett individuellt plan 

 
Till denna tabell har anställda och chefer fått besvara vad medarbetarsamtalet generar i på ett 

individuellt plan. Variablerna som respondenterna kunde välja mellan var: 1 = Personlig 

utveckling, 2 = Förändring i arbetsuppgifter, 3 = Löneutveckling och 4 = Ingenting. Den 

personliga utvecklingen ansåg flest var viktig för båda organisationerna. Sammanlagt svarade 

64 procent av den stora organisationen och 77,8 procent av den lilla organisationen att 

personlig utveckling om vad samtalen genererar i. Desto jämnare var det gällande 

förändringar i arbetsuppgifter. Det alternativet svarade 48 procent från den stora 

organisationen och 44,5 procent den lilla organisationen. Angående löneutveckling uppger 56 

procent på den stora organisationen att medarbetarsamtalet genererar i detta. I den lilla 

organisationen uppgav endast 7,4 procent att löneutveckling var något som genererades av 

medarbetarsamtal. Sista alternativet är att medarbetarsamtalet genererar i ingenting. Detta 

alternativ svarade tolv procent i den stora  respektive 11,1 procent i den lilla organisationen.  

 

 
1 = Personlig utveckling 2 = Förändring i arbetsuppgifter 3 = Löneutveckling 4 = Ingenting 

Tabell 6.4.1 

 

Vad genererar medarbetarsamtalet i på ett organisatoriskt och/eller kollektivt plan 

 
Följande alternativ anser respondenterna att medarbetarsamtalet genererar till på ett 

organisatoriskt plan: 1 = Förbättring i den fysiska arbetsmiljön, 2 = Förbättringar i den 

psykosocial arbetsmiljön 3 = Förbättringar av verksamhetens resultat 4 = Ingenting. Till att 

börja med är det 36 procent av den stora organisationen som anser att förbättring i den fysiska 

arbetsmiljön är en av de saker som medarbetarsamtalet genererar i. För den lilla 

organisationen är siffran högre i form av 55,5 procent. Vidare till förbättringar i den 

psykosociala arbetsmiljön skattar båda organisationerna relativt högt på denna kategori. 56 

procent av deltagarna i denna undersökning som tillhör den stora organisationen och 70,4 

procent av den lilla organisationens respondenter anser att den psykosociala arbetsmiljön är 

något som genereras i på det kollektiva och organisatoriska planet.  Vad gäller verksamhetens 
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resultat så uppgår andelen av den stora organisationen till 36 procent och den mindre 

organisationen till 51,8 procent. De som ansåg att inget genereras efter medarbetarsamtalet är 

i princip lika mellan organisationen och ligger runt 20 procent.  

 

 
1 = Förbättring i den fysiska arbetsmiljön 2 = Förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön 3 = Förbättringar 

av verksamhetens resultat 4 = Inget 

Tabell 6.4.2 

 

6.5 Tankar om medarbetarsamtalet   

 
I denna del kommer vi att redovisa svar från vår sista fråga i vår enkät. Frågan i sig var helt 

frivillig där informanterna fick svara helt fritt om deras egna tankar kring 

medarbetarsamtalet. Vi har valt att plocka ut några av dessa citat för att belysa olika attityder 

från respondenterna i de två organisationerna. 

 

Viktigt att "man" får en känsla att detaljer från medarbetarsamtalen kommer vidare, att det händer någonting, 

att saker och ting fångas upp och arbetas med. Ska inte bara vara en grej att bocka av och så var det inte 

någonting mer med det. 

 (Informant 12, lilla organisationen) 

 

I citatet ovan anger en av våra informanter hur hen har förväntningar på att 

medarbetarsamtalet ska generera i något mer konkret och inte bara vara något som 

arbetsgivaren måste göras.  

 

Rätt utfört så ska det första medarbetarsamtalet kunna klara ut olikheter i uppfattningar om vad som gäller från 

arbetsgivaren. Därefter bör arbetstagare förstå (men kanske inte vara överens) hur arbetsgivaren ser på lön 

mm. Misstagen som begås är ofta att man som arbetsgivare är för "snäll" vilket kan ge förhoppningar som inte 

kan infrias.  

(Informant 17, stora organisationen) 

 

Ovanstående utdrag från en av informanterna beskriver hur denne person förväntar sig att ett 

första medarbetarsamtal ska räta ut oklarheter och definiera situationen mellan arbetsgivare 

och arbetstagare. Dessutom bör det råda en tydlig kommunikation mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren när det gäller exempelvis ersättningsnivåer och karriärmöjligheter. 
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Respondenten menar att en chef som lovar för mycket kan orsaka problem vid 

efterkommande medarbetarsamtal.  

 

Beroende på chefens inställning till medarbetarsamtal anser jag att det genererar mer eller mindre för mig som 

anställd. En chef med svag social förmåga, lågt engagemang i personalgruppen och att chefen själv inte anser 

att medarbetarsamtalet är viktigt kommer ej ge mig som anställd något i förlängningen.  

(Informant 27, stora organisationen). 

 

Denna informant menar att chefen som håller i medarbetarsamtalet är motiverad och 

engagerad så ger det även mer till den anställda. Hen upplever således att motivationen från 

sin chef är avgörande om det ska ge något i förlängningen av medarbetarsamtalet. Det är inte 

en fråga om ett samspel mellan två individer utan ett hierarkiskt samtal mellan en chef och 

den anställde.  

 

I de anställningar där chefen varit engagerad i sina anställda, deras utveckling och personliga samtal har också 

samtalet givit mig mer och även gynnat gruppen mer. Som anställd anser jag att det känns mer inspirerade att 

gå på ett samtal med en chef som anser att medarbetarsamtal är viktiga. Jag vill dock inte ha en orealistisk 

positiv chef som bara "babblar" utan substans och innehåll.  

(Informant 30, lilla organisationen). 

 

I citatet ovan uppger informant 30 från den lilla organisationen att vid de anställningar hen 

haft där chefen engagerat sig i sina anställda, har även samtalet känts mer inspirerande än 

andra samtal. Informanten uppger dock att hen inte vill ha en chef som upplevs för positiv 

och pratar på för mycket om sådant som inte är relevant och saknar betydelse för den 

anställde.   

 

Det är alltid en bra chans att få diskutera arbetsmiljö, relationer och lönefrågor. Varje samtal är unikt och jag 

ser det som ett steg av min personliga och arbetsmässiga utveckling.  

(Informant 47, stora organisationen) 

 

I det sista citatet vi har valt att titta på beskriver en informant allmänt om kännetecken på ett 

medarbetarsamtal samt beskriver det som en bra möjlighet att utvecklas både på ett personligt 

och ett arbetsmässigt plan. Vidare uppger även informanten att hen upplever varje samtal som 

unikt. 

 

6.6 Sammanfattningar av resultat 

 
Sammanfattningsvis finns det en del intressant siffror från vår insamlade data att diskutera 

kring. Vissa kännetecken om vad ett medarbetarsamtal handlar om, hur det är uppbyggt och 

tidsaspekter är återkommande hos båda organisationerna medan andra kännetecken kan anses 

mer utmärkande hos den ena organisationen än den andra.  På den stora organisationen har vi 

kunnat kartlägga att medarbetarsamtalet handlar i mångt och mycket om olika lönefrågor. 

Majoriteten av tiden läggs dock på utveckling i yrkesutövning. Vad gäller planering och 

förberedelser handlar det om 15 minuter per samtal och person. Antalet medarbetarsamtal för 

den stora organisationen uppgick till två stycken per år. 
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Jämför man de olika kännetecknen för den stora organisationen med den lilla organisationen 

så kunde man läsa att där handlar medarbetarsamtalet främst om arbetsmiljö och väldigt lite 

om lönefrågor som fallet är i den stora organisationen. Det som tar upp mest tid i ett samtal i 

den lilla organisationens medarbetarsamtal är relationer i olika slag. En möjlig likhet med den 

stora organisationen är att medarbetaren i den lilla organisationen förbereder sig under 

ungefär lika långa tidsaspekter – det vill säga 15 minuter. Antalet medarbetarsamtal som en 

medarbetare går på under ett år är en till antalet på den lilla organisationen. 

 

När det kommer till förväntningar på ett individuellt plan så visar resultatet att 

informanternas svar kretsar kring personliga egenskaper och arbetsuppgifter. Vi har kunnat 

kartlägga att förväntningar på att lönefrågor ska behandlas under medarbetarsamtalet är mer 

förkommande bland informanterna från den stora organisationen kontra den lilla 

organisationens informanter. 

 

Utöver det individuella planet så undersökte vi även hur förväntningarna ser ut på 

organisatorisk nivå. Här fanns det variabler som fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö, 

verksamhetens resultat eller annat. Resultatet visade även att respondenterna från de båda 

organisationerna uppgav att fysik arbetsmiljö och den psykosociala arbetmiljön var två frågor 

som låg högst upp vad gäller förväntningar på ett medarbetarsamtal.  

 

Utifrån förväntningar har vi även jämfört respondenternas syn på vad medarbetarsamtalet 

generar. Precis som under kategorin förväntningar har vi dels analyserat det individuella 

planet och dels det organisatoriska planet gällande vad medarbetarsamtalet genererar. 

Resultatet på det individuella planet visade att personlig utveckling och förändring i 

arbetsuppgifter var de alternativen med högst frekvens. Utöver detta var förväntningar på 

lönefrågor som den stora organisationen ansåg att medarbetarsamtalet genererade i. På en 

organisatorisk nivå var det förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön som flest svarade. 

Förhållandevis få informanter uppgav att ett medarbetarsamtal inte genererade i någonting 

alls. Vilket få ses som något positivt för de båda organisationerna. 

 

Slutligen ställde vi en öppen fråga där informanterna fick dela med sig av sina egna tankar 

om medarbetarsamtalet. Svaren var av varierande karaktär och täckte in samtliga delar som vi 

tidigare undersökt. Dock fann vi några av svaren så pass intressanta att de var av vikt att ta 

med för att få en djupare förståelse över hur ett medarbetarsamtal går till hos de två olika 

organisationerna i form av kännetecken, förväntningar och genererar.  
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7. Analys 
I detta avsnitt har vi för avsikt att analysera vårt presenterade resultatet av vår empiriska 

data i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Analysen kommer att ske med hjälp 

av Engeströms verksamhetsteoretiska modell som vi har beskrivit mer ingående i en tidigare 

del av denna uppsats. 

  
Engeström (1987) beskriver i sin verksamhetsteoretiska modell hur olika delar av ett 

aktivitetssystem samverkar för att nå ett gemensamt önskat mål. Hur våra två 

undersökningsobjekt, den stora och den lilla organisationen samt dess anställda har svarat har 

vi för avsikt att analysera med hjälp av denna modell (se Illustration 4.3.1). Som vi tidigare  

nämnt under teoriavsnittet utgör den verksamhetsteoretiska modellen av flertalet 

komponenter. Högst upp i pyramiden finner vi komponenten verktyg. Med verktyg menas 

olika former av hur lärande kan förstås. Till exempel genom fysiska utrustningar såsom 

böcker eller olika teorier. I vårt fall har vi analyserat själva medarbetarsamtalet som verktyget 

för själva lärandet och hur ett medarbetarsamtal kännetecknas. Subjekten i triangeln utgör 

vilka som är de centrala individerna eller grupperna i sammanhanget. I vår studie har 

organisationerna samt människorna i dessa organisationer utgjort subjektet. Objektet är vad 

som är själva syftet med aktiviteten det vill säga vad är själva målet med att utföra aktiviteten 

i fråga. Vi har analyserat objektet i vår studie till vad som förväntas av medarbetarsamtalet. 

Hur dessa tre komponenter samt de andra tre komponenterna – regler, gemenskap och 

arbetsdelning – samverkar för att nå ett utfall som vi har analyserat till vad ett 

medarbetarsamtal faktiskt genererar i. I denna samverkan har vi även analyserat huruvida ett 

expansivt lärande kan uppstå i form av den proximala utvecklingszonen. 
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7.1 Enkätsvar 

  
Medarbetarsamtalet i de två organisationerna präglas av olika kännetecken, förväntningar och 

vad de genererar i. Utifrån Engeströms verksamhetsteoretiska modell där samtliga 

komponenter behöver studeras för att förstå utfallet har vi analyserat dessa komponenter. Vi 

har tolkat in medarbetarsamtalet som verktyg i Engeströms (1987) modell. Tolkningen tar 

avstamp från hur Engeström (1987, s. 145) benämner verktyg: 

 

A tool is a generalized embodiment of operations that have become standardized through repetition. 

  

Här drar vi en direkt koppling mellan hur medarbetarsamtalet som något återkommande i 

båda organisationerna. I den större organisationen infaller den i snitt två gånger per år. I den 

mindre organisationen infaller den i snitt en gång per år per anställd. Vidare går det att säga 

att samtalet i sig handlar främst om utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning och relationer. 

Vad gäller relationer har vi bland annat tolkat det till olika former av motsättningar som 

Engeström (1987) beskriver som något som behöver uppstå för att en förändring ska ske. 

Organisationerna använder medarbetarsamtalet i en stor utsträckning för att samspråka om 

just relationer. Här får den anställde chansen att tillsammans med sin chef diskutera, 

identifiera och tillsammans analysera de olika former av relationer som finns och vad som 

eventuellt behöver göras för att få ett bättre arbetsklimat för samtliga inblandade. 

Motsättningar kan även hänga ihop med utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning. Om en 

anställd anser sig i behov att utveckla sina färdigheter är medarbetarsamtalet ett bra forum att 

ta upp dessa problem i. 

  

På samma sätt som vid motsättningar i form av relationer behövs problemområdet 

identifieras, diskuteras och analyseras för att kunna komma med nyskapande idéer eller 

lösningar. Dock menar Engeström (1987) att dessa lösningar och nyskapande idéer först kan 

bli verklighet om subjekten – i detta fall medarbetare eller chef – i en ytterligare komponent - 

gemenskap, identifierar dessa problem. Som Engeström (1987) beskriver behöver verktyget 

eller i detta fall - medarbetarsamtalet samverka med subjektet och de övriga komponenterna i 

modellen för att uppnå ett önskat utfall. En tredje komponent är just objektet. Det har vi 

tolkat in som förväntningar på medarbetarsamtalet. Bland informanterna från den lilla 

organisationen uppgav samtliga att personliga egenskaper var något som förväntades 

diskuteras på medarbetarsamtalet. Den största förväntningen på den stora organisationen var 

det arbetsuppgifter som förväntades vara själva syftet med medarbetarsamtalet. Beroende på 

vilket objekt eller syfte med medarbetarsamtalet kan det komma att påverka hur 

medarbetarsamtalet utförs. Komponenten arbetsdelning (Engeström, 1987) och hur den kan 

påverka innehållet i samtalet. Eftersom de två undersökta organisationerna befinner sig inom 

två helt skilda branscher kan den komma att påverka vad som förväntas av ett 

medarbetarsamtal. 

  

En annan sak som kan ha påverkat både förväntningar och vad som kännetecknar 

medarbetarsamtalet på de två organisationerna med utgångspunkt från Engeströms (1987) 
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modell är regler. Den är en avgörande faktor på hur människor och grupper anser eller 

uppfattar hur organisationen ska bedrivas. Samtliga av dessa sex komponenter i modellen 

avgör huruvida man når till sitt utfall. I vår studies fall har vi tolkat in det till vad som faktiskt 

genereras av medarbetarsamtalet. Personlig utveckling var det främsta utfallet på ett 

individuellt plan hos båda organisationerna. På ett kollektivt plan genererade 

medarbetarsamtalet främst i förbättringar av den psykosociala arbetsmiljön. Båda dessa utfall 

kan förklaras genom en identifierad motsättning som överbryggas av att organisationen har 

insett värdet av förbättringar på dessa plan (Engeström, 1987). 

 

7.2 Frisvar 

 
I denna del har vi för avsikt att analysera svar från vår sista fråga i vår enkät. Frågan i sig var 

helt frivillig och ställd som en öppen fråga där informanterna fick svara helt fritt om deras 

egna tankar kring medarbetarsamtalet. Sammanlagt svarade nio informanter på denna fråga. 

Vi har valt att plocka ut några av dessa citat för att analysera med hjälp av tidigare nämnd 

teori av Engeström (1987).  

  

Det första citatet vi har valt att analysera uppger en informant vikten av att ett 

medarbetarsamtal faktiskt leder till något och inte stannar vid tomma ord. Den anställde 

diskuterar vilket typ av utfall det kan bli av ett samtal. Som tidigare nämnt beror utfallet av 

medarbetarsamtalet på hur komponenterna i Engeströms (1987) triangel samspelar. Skulle de 

inblandade subjekten ha olika uppfattningar om vilket objekt som ligger som grund för 

samtalet riskerar utfallet att bli något som minst en av parterna inte önskar. En annan orsak 

skulle kunna vara hur komponenten gemenskap upplevs. Finns det missuppfattningar mellan 

personerna inom gemenskapen om exempelvis vad man strävar mot kan det ge ett annat 

utfall. Det kan i sin tur leda till just vad denna respondent beskriver. Alltså att samtalet 

faktiskt leder till någonting. Om chef och medarbetare har olika uppfattningar om vilka mål 

den gemensamma gruppen har, det kan vara allt från organisationens uttalade mål eller 

relationer sinsemellan, kan det bli tal om ett utfall som en av parterna inte blir riktigt nöjd 

med. 

  

Nästa citat rör hur olika uppfattningar ska kunna analyseras och förstås. Informanten menar 

att chefer ibland kan vara för snälla vilket kan leda till förhoppningar om ett specifikt utfall. 

Ett missförstånd under komponenten regler i den verksamhetsteoretiska modellen 

(Engeström, 1987) kan vara förklaring till att det kan uppstå och påverka samspelet i 

triangeln på ett negativt sätt vilket också kan leda till att informanten upplever att samtalet 

inte resulterar i någonting utan enbart i tomma förhoppningar från arbetstagaren. En liknande 

parallell går att dra till ett annat citat som beskriver en negativ inställning på 

medarbetarsamtalet från chefen och hur det kan komma att påverka innehållet i samtalet och 

vilket utfallet blir. Hen uppger att om samtalet inte tas på allvar av berörd chef kommer det 

inte heller att leda till något i förlängningen. Där är det möjligt att chef och anställd har olika 

syn på både regler som styr riktlinjer i hur verksamheten bör bedrivas eller arbetsdelningen 

som avgör vilka uppgifter som ska höra till specifika tjänster. En annan förklaring till de två 
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respondenternas kommentarer kan bero på komponenten arbetsdelning och hur dess samspel 

eller icke-samspel med de övriga komponenterna i Engeströms (1987) triangel går till. En 

missuppfattning över vilken form av auktoritet en chef bör ha gentemot sina anställda kan 

vara en förklaring. Just dessa informanters svar kan tolkas som att de upplever sina respektive 

chefer för otydliga i sina roller gentemot de anställda och på så kan skapa en viss typ av 

irritation hos den anställde. 

  

En annan informant uppger vad ett gott samarbete med en engagerad chef kan generera i och 

hur betydelsefull den är för varje enskild individs utveckling. Engeström (1987) menar att 

olika former av motsättningar bidrar till att skapa ett lärande. I likhet med vad informanten 

uppger så krävs engagemang i form av diskussioner för att kunna identifiera och analysera 

problemområden för att komma till insikt om hur ett problem ska kunna lösas och vad som 

krävs av de inblandade. Ytterligare citat som vi samlade in i vår enkät som är snarlikt 

ovanstående är där en anställd uppger att medarbetarsamtalet i sig är ett bra forum för att få 

diskutera olika aspekter av sin anställning såsom arbetsmiljö, relationer och lönefrågor. Hen 

ansåg att varje samtal i sig är unik och bidrar till dennes personliga samt yrkesmässiga 

utveckling. Även där drar vi paralleller till hur motsättningar bidrar till ett lärande i form av 

interaktion, diskussion och analys mellan två berörda parter. Båda dessa informanters svar 

går att tolka som ett gott samspel mellan samtliga komponenter i Engeströms (1987) 

verksamhetsteori. Där regler, gemenskap, arbetsdelning, subjekt, objekt och verktyg 

tillsammans fungerar på ett effektivt sätt vilket kan, som den sista informanten, bidra till en 

utveckling inom yrket. Just när samtliga av dessa sex komponenter samspelar blir utfallet en 

positiv erfarenhet. Om någon av dessa komponenter inte uppfyller de inblandades tankar och 

funderingar riskerar medarbetarsamtalets utfall att bli negativt för både den anställde som 

chef. Det i sin tur kan ha en negativ påverkan på andra individer i organisationen eller själva 

organisationen i stort. 

 

7.3 Sammanfattning av analys 

 
I båda organisationerna har vi kunnat se och analyserat samtliga av de sex komponenterna 

som Engeström (1987) använder sig av i sin verksamhetsteoretiska modell. I modellen har vi 

tolkat in medarbetarsamtalet som verktyg. Subjektet är individerna som sitter med i samtalet. 

Objektet är vad målet med samtalet är. Regler är vilka målbilder som organisationen har som 

eventuellt kan komma att påverka organisationen och dess medarbetarsamtal. Gemenskap är 

den interaktion med andra som är involverade i medarbetarsamtalet och arbetsdelning är 

huruvida vissa former av tjänster eller branscher kan komma att påverka innehållet i samtalet. 

Hur dessa komponenter samspelar påverkar utfallet av samtalen . Sett utifrån den insamlade 

datan verkar båda organisationerna ha ett väl fungerande samtal där endast ett fåtal uppger att 

medarbetarsamtalen i sig inte resulterar i något. 
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8. Diskussion 
I kommande del kommer studiens resultat att sammanfattas och diskuteras samt dess 

betydelse, bidrag och begränsningar. Avslutningsvis kommer vi även att diskutera förslag till 

fortsatt forskning inom området. 

 
Som nämnt i inledningen av denna rapport finns det flertalet anledningar att använda sig av 

ett medarbetarsamtal. Samtalet kan fungera som stöd för arbetstagaren, arbetsgivaren, 

organisationen men även samhället i stort (Mikkelsen, 1998). För arbetstagaren kan detta stöd 

mynna ut i en ökad självkänsla, bättre relationer med arbetskollegor, förbättrad arbetsmiljö 

eller ökad möjlighet till karriärutveckling. För arbetsgivaren kan dessa samtal ge en godare 

helhetsbild över vilka åsikter som faktiskt finns hos sina anställda och med hjälp av detta 

identifiera och lösa problem samt ta till vara på sådant som faktiskt är bra. Organisationellt 

kan ett medarbetarsamtal syfta till att bli en attraktivare arbetsplats - både för att locka till sig 

ny arbetskraft men även för att behålla befintlig (Jawahar, 2006). En annan möjlig fördel är 

för att öka konkurrenskraften inom den bransch organisationen befinner sig i. Om företag och 

organisationer tar sina medarbetarsamtal på allvar skulle det i sin tur kunna ge en god 

arbetsplatskultur som skulle kunna komma att mynna ut i att göra den enskilde individen i 

bättre hälsa både fysiologiskt som psykologiskt. Med detta sagt återknyter vi till vårt syfte; 

Syftet med uppsatsen är att undersöka medarbetarsamtalets kännetecken och betydelse så 

som detta uppfattas av chefer och medarbetare. Genom att undersöka två olika 

organisationer riktas intresset mot en kartläggning över dessa organisationers 

medarbetarsamtal. 

Utifrån vårt resultat och tidigare forskning kommer detta att diskuteras i förhållande till vad 

som tidigare framkommit inom detta forskningsområde.  

 

Som Fink och Longenecker (1998) belyser i deras artikel kan ett medarbetarsamtal komma 

att innefattas av olika innehåll från gång till gång beroende på vad som anses viktigt just i 

stunden och vid det aktuella tillfället. Med det som bakgrund kan det ha påverkat vårt resultat 

över vad som kännetecknar ett medarbetarsamtal hos de två organisationerna. Till att börja 

med är samhället i stort i en ständig förändring och rörelse där nya rön eller vetenskapliga 

artiklar präglar vårt dagliga liv. Vi tror att båda de undersökta organisationernas 

medarbetarsamtal förändras över tid likt det Fink och Longenecker (1998) just diskuterar 

kring samtalens innehåll. En del av detta kan bero på mänskliga faktorer. Med det menar vi 

allt från relationen chef och medarbetare till arbetstagare emellan. Skulle dispyter av olika 

slag finnas inom organisationen kan det komma att påverka innehållet på nästkommande 

samtal. Med det nämnt tycker vi att det var intressant att det i en relativt tydlig utsträckning 

går att kartlägga olika kännetecken, förväntningar och vad medarbetarsamtalen faktiskt 

genererar i hos de olika organisationerna. Ett av dessa kännetecken var i vilken utsträckning 

informanterna från de båda organisationerna uppgav att lönefrågor behandlades. Förklaringar 

till att det i ena organisationen behandlar lönefrågor i en större utsträckning än den andra kan 

finnas flertalet förklaringar på. En förklaring till detta kan vara att det sker separata 

lönesamtal hos den ena organisationen. Den andra kan vara så enkel att det faktiskt inte ens 

berörs utan att det styrs direkt genom tidigare framförhandlat kollektivavtal. 
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Vidare har vi kunnat kartlägga liknande kännetecken på medarbetarsamtalet mellan 

organisationerna. Båda organisationernas informanter uppger att det är framförallt relationer 

samt utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning som behandlas främst i samtalen. Winsor (1984) 

menar att medarbetarsamtalen ytterst är till för att utvärdera den anställde samt att öka 

företagets produktivitet. Vi ser en koppling mellan organisationernas vilja att diskutera 

individers möjligheter till utveckling inom yrket samt relationer inom organisationen. Båda 

dessa menar vi har en direkt eller indirekt påverkan på en organisations lönsamhet. Huruvida 

arbetstagaren har möjlighet att påverka innehållet eller ej är något som dessvärre inte framgår 

av vår studie utan något som i framtiden kan komma att forskas vidare på. 

 

Utifrån tidigare forskning rörande förväntningar inför medarbetarsamtalet visar studiens 

resultat på tendenser till olikheter mellan organisationerna då vi kartlagt förväntningar på ett 

medarbetarsamtal. Till att börja med finns det förväntningar från ansvarig chef till 

medarbetarna inom de båda organisationerna. Fink och Longenecker (1998) menar i sin 

artikel att chefens förberedelser allt som oftast återspeglar sig i resultatet av 

medarbetarsamtalet. Faktorer som vi har undersökt gällande förväntningar handlar dels om de 

individuella faktorerna som till exempel personliga egenskaper och arbetsuppgifter medan på 

ett kollektivt eller en organisatorisk nivå den psykosociala arbetsmiljön. På individuell nivå 

menar samtliga informanter från den lilla organisationen att det finns förväntningar rörande 

personliga egenskaper. Anledningen till att det finns en fullständig enighet gällande detta 

alternativ kan bero på flera faktorer. En möjlig förklaring kan vara att en liten organisation 

skapar bättre förutsättningar för en närmare kontakt mellan chef och medarbetare. Det kan i 

sin tur ge bättre underlag för att diskutera personliga egenskaper. Å andra sidan kan det var så 

enkelt att den lilla organisationen har ett välutvecklat system för medarbetarsamtal vilket 

Winsor (1984) menar i sin tredje punkt att frågor rörande personliga egenskaper bör 

behandlas varsamt då det är svårt att veta hur dessa ska utvärderas. Det finns således skäl att 

styrka tanken om att medarbetarsamtalen har en karaktär hos den lilla organisationen där de 

ansvariga cheferna vet hur frågor om personliga egenskaper ska hanteras på ett korrekt sätt.  

Vidare har andra tecken på förväntningar om löneutveckling visat sig avvikit mellan 

organisationerna. Skälen till att den stora organisationen har svarat att det finns sådana stora 

förväntningar kring lön kan bero på en sammanslagning av lönesamtal och medarbetarsamtal 

för att spara tid. I de vanligaste fallen hålls dessa separat vilket några informanter påpekade i 

anslutning till frågeställningen där frisvar fanns som alternativ.  

  

Fortsättningsvis kunde vi identifiera ytterligare intressanta mönster hos de båda 

organisationerna som vi här kommer att utveckla ett resonemang kring. Såväl den lilla som 

den stora organisationen anser att den psykosociala arbetsmiljön är det område där det råder 

störst förväntningar sett till det organisatoriska planet. Garner (2013) skriver att den sociala 

verkligheten som finns inom en verksamhet byggs upp mellan individer och därav bekräftas 

denna forskning i våran studie då sociala verkligheter som Garner forskar inom kan likställas 

med dessa två verksamheter.  

 

Vårt tredje huvudområde som vi undersökte omfattar vad medarbetarsamtal generar i hos de 

båda organisationerna. I studien om ökad arbetsprestation (Selvarajan & Cloning 2012) tar 



37 
 

författarna upp en modell där komponenter analyseras för att se hur tillfredsställda 

mexikanska medarbetare är efter medarbetarsamtalet. Resultatet visar att desto högre 

tillfredsställelse medarbetare känner gällande rättvisa och noggrannhet så ökar 

arbetsprestationen. I relation till vår studie visar det sig att personlig utveckling är den 

variabel som flest informanter i båda organisationerna anser är den punkt som 

medarbetarsamtalet genererar i. Resultaten överensstämmer således med tidigare forskning 

vilket också stärker vår studies validitet då vi som novisa bedömare uppnått snarlika resultat 

som andra forskare inom området. 

 

Jakobsen et al (2010) visar i sin studie om svårigheterna att få till jämlika samtal mellan chef 

och medarbetare. Studien visade att det är snarare en intervju än ett samtal mellan två parter. 

Huruvida detta är något som kan relateras till i vår studie kan diskuteras, vad 

medarbetarsamtalet generar till på ett organisatoriskt plan råder det delvis delade meningar i 

jämförelse med Jakobsen et al (2010) syn på detta fenomen. Till skillnad mot vad tidigare 

forskare funnit så visar vårt svarsalternativ; förbättringar i den psykosociala arbetsmiljön 

som det alternativ båda organisationerna enhetligt anser att medarbetarsamtalet på 

organisatorisk nivå genererar i. Om det beror på att relationerna på dessa arbetsplatser är mer 

öppen och närmare än exempelvis studieobjekten i den tidigare forskning är svårt att svara 

på. Dock är det intressant med vår kartläggning att de undersökta organisationerna och dess 

respondenter inte avviker nämnvärt mellan varandra i deras svar  

 

Avslutningsvis fick informanterna själva besvara vad de personligen ansåg om 

medarbetarsamtalet. Svaren resulterade i diverse spännande åsikter som både bekräftar våra 

föraningar och dementerar andra. Exempel på sådana tankar som bekräftade kännetecken 

kring medarbetarsamtalet:  

 

Beroende på chefens inställning till medarbetarsamtal anser jag att det genererar mer eller mindre för mig som 

anställd. En chef med svag social förmåga, lågt engagemang i personalgruppen och att chefen själv inte anser 

att medarbetarsamtalet är viktigt kommer ej ge mig som anställd något i förlängningen. 

(Informant 27, stora organisationen) 

 

Det här citatet pekar på vikten av samspelet mellan chef och anställd samt hur viktig 

inställningen från chefen är för ett effektivt och givande medarbetarsamtal.  Fink och 

Longeneker (1998) belyser vikten av förberedelser från chefen och detta kan kopplas samman 

med dennes persons tankar om medarbetarsamtalet. Utöver dessa punkter så är det även 

intressant att diskutera studiens styrkor och svagheter. I de avslutande stycken kommer 

studiens för- och nackdelar samt reliabilitet och validitet att diskuteras och problematiseras. 

 

En styrka med vår uppsats är valet av enkätmetod. Som tidigare nämnt i metodavsnittet finns 

det för- och nackdelar med denna metod, men en tydlig styrka som vi anser stärker vårt 

resultat är opartiskheten till skillnad mot om vi hade gjort en intervju där intervjueffekten 

hade kunnat påverka våra informanter (Bryman, 2011).  
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Å andra sidan är det en svaghet med studien att vi inte varit på plats och kunnat följa upp med 

följdfrågor. Det hade kunnat varit givande till vår studie om målet hade varit en djupare 

granskning. Dock har vi varit tydliga med att syftet är att se kvantifierbara tendenser mellan 

två organisationer. Ytterligare en nackdel är i form av vårt första enkätutskick. Flertalet av 

mailen hamnade i skräpkorgen i informanternas e-post vilket visade sig då andelen svar i 

förhållande till antalet utskickade mail var förhållandevis lågt. Vi rättade till detta genom ett 

andra utskick och fick sedan en acceptabel nivå av svar i förhållande till vår population.  

 

Slutligen visar studien på relativt hög reliabilitet då svaren överensstämmer med tidigare 

forskning och där den interna reliabilitet för de sista fem frågorna är hög. Gällande validiteten 

så kan den anses hög då vi mätt det vi avsett att mäta, sannolikt går det även att uttala sig om 

generaliserbarhet i viss mån då liknande organisationer troligtvis skulle svara likadant. För att 

göra studien ännu mer generaliserbar så kunde vi haft fler företag och en högre andel 

svarande.  

 

8.1 Förslag till framtida forskning 

 
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning på ett fenomen som i mångt och mycket har 

kvalitativa inslag. Med utgångspunkt i Engeströms (1987) verksamhetsteori kunde vi placera 

våra resultat och analysera vår kartläggning av medarbetarsamtalet som finns emellan två 

olika typer av organisationer. Vi anser att vår ansats kring fenomenet medarbetarsamtal har 

skapat nya ingångar att föra en vidare forskning inom området. Ett förslag på vidare 

forskning skulle kunna vara att studera motivationsfaktorer genom en kvalitativ studie eller 

rentav göra en uppsats med fokus på några utmärkande drag kring hygienfaktorer för den 

anställde. Här finns det oändligt många vinklar som kan användas. Till exempel att ha en 

större population och undersöka olika branscher och miljöer. Avslutningsvis kan det sägas att 

medarbetarsamtalet är och kommer alltid att vara föränderligt för samtliga parter som berörs 

av dessa samtal. Medarbetarsamtalet är ett föränderligt och svårfångat fenomen. En oregerlig 

mix av indivudella, organisatoriska och samhälleliga dimensioner. Det är därför viktigt att 

samtalen och diskussionerna om vad det ska innehålla och syfta till fortgår och inte övergår 

till att betraktas som en avslutad affär.  
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Bilaga 1 - Missivbrev  

 
Hej! 

 

Vi är två studenter som heter Fredrik och Philip. Vi läser Personalvetarprogrammet vid 

Uppsala universitet och håller just nu på att skriva vår kandidatuppsats om medarbetarsamtal. 

Syftet med vår uppsats är att göra en kartläggning över vad som kan skilja sig och vilka 

likheter som finns mellan medarbetarsamtal i en mindre och i en större organisation i Sverige. 

  

Med det som bakgrund vill vi därför fråga om just du vill och har möjlighet att delta i vår 

studie? Undersökningen är uppdelad i sammanlagt sju olika avsnitt och innehåller totalt 22 

frågor som berör medarbetarsamtal på olika sätt. Enkäten tar högst 15 minuter att fylla i och 

deltagandet är helt frivilligt. Det är möjligt att när som helst avbryta enkäten och deltagandet. 

  

Alla personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Den information som vi samlar in 

kommer enbart att användas i forskningssyfte. Universitetet har rätt att använda den 

insamlade datan för framtida forskning inom ämnet. Rapporten kommer att publiceras i sin 

helhet på Diva-portalen då den har granskats och godkänts av vår examinator vid 

universitetet. Det är även där du kommer att kunna läsa uppsatsen i sin helhet. 

  

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss via e-post. 

  

Tack på förhand! 

  

Fredrik Johansson – Fredrik.johansson85@hotmail.com 

Philip Meiton – Philip_meiton@hotmail.com 

Joel Jansson (handledare) - Joel.jansson@edu.uu.se 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor 

 

Grundfrågor: 
1. Jag arbetar på:  

Stora organisationen (Beläget i Mellansverige) 

Lilla organisationen (Beläget i norra Sverige) 

 

2. Min nuvarande position är: 

Anställd 

Chef 

 

3. Könsidentifiering 

Man 

Kvinna 

Ickebinär 

 

4. Ålder 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

55- 

 

Kännetecken: 
1. Hur många medarbetarsamtal är jag delaktig i per år? (Ange antal tillfällen) 

 

2. Hur mycket tid tar varje medarbetarsamtal i anspråk? 

0-30 minuter 

31-60 minuter 

61-90 minuter 

91-120 minuter 

121< minuter 

 

3. Medarbetarsamtalet äger rum i: 

Direkt anslutning till min arbetsplats 

Konferensrummet 

Fika- & lunchrummet 

Chefens rum 

Annat 

 

4. Medarbetarsamtalet handlar om (flervalsalternativ): 

Arbetsmiljö 
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Relationer 

Lönefrågor 

Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 

 

5. Vad tar upp mest tid under medarbetarsamtalet?  

Arbetsmiljö 

Relationer 

Lönefrågor 

Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 

 

6. Vad tar upp minst tid under medarbetarsamtalet? 

Arbetsmiljö 

Relationer 

Lönefrågor 

Utvecklingsmöjligheter i yrkesutövning 

 

7. Hur mycket tid förbereder du dig inför medarbetarsamtalet? 

Ingen alls 

1-15 minuter 

16-30 minuter 

30< minuter 

 

8. Om du lägger tid på att planera inför medarbetarsamtalet  - Vad förbereder du 

då? 

(Frisvar) 

 

Förväntningar: 
1. Detta förväntar jag mig att medarbetarsamtalet ska handla om (individuellt): 

Personliga egenskaper 

Arbetsuppgifter 

Löneutveckling 

Annat 

 

2. Detta förväntar jag mig att medarbetarsamtalet ska handla om 

(kollektivt/organisatoriskt): 

Fysisk arbetsmiljö 

Psykosocial arbetsmiljö 

Verksamhetens resultat 

Annat 

 

 

Generera: 
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1. Medarbetarsamtalet genererar i följande (individuellt): 

Personlig utveckling 

Förändring i arbetsuppgifter 

Löneutveckling 

Ingenting 

Annat 

 

2. Medarbetarsamtalet genererar i följande (kollektivt/organisatoriskt): 

Förbättring i den fysiska arbetsmiljön 

Förbättringar i den psykosociala arbetmiljön 

Förbättringar av verksamhetens resultat 

Ingenting 

Annat 

 

Självskattning: 
1. Min personliga utveckling 

Icke relevant 1-5 Relevant 

 

2. Organisationens utveckling 

Icke relevant 1-5 Relevant 

 

3. Arbetsmiljön 

Icke relevant 1-5 Relevant 

 

4. Karriärmål 

Icke relevant 1-5 Relevant 

 

5. Lön och andra förmåner 

Icke relevant 1-5 Relevant 

 

Övrigt: 
 

1. Egna tankar om medarbetarsamtalet: 

(Frisvar) 


