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Sammanfattning 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av huruvida 
medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationer. Med hjälp av våra frågeställningar som 
berör lärande, motivationsfaktorer och maktpositioner i medarbetarsamtalet, ämnar vi ta reda 
på huruvida dessa har en inverkan på lärande i organisationerna. 

Metod: Uppsatsen bygger på empiri bestående av tio kvalitativa intervjuer med medarbetare 
och chefer från fyra organisationer i olika branscher. Vi behandlar materialet, analyserar och 
diskuterar det utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området. 

Resultat: I vår studie har de tillfrågade varit positiva till medarbetarsamtal och menar att det 
är ett viktigt verktyg för att främja såväl medarbetarnas, som organisationernas lärande. Den 
främsta motivationsfaktorn har varit att utvecklas i arbetet genom kontinuerlig 
kunskapsutveckling. Upplevelserna kring hur medarbetarnas olika hierarkiska positioner 
upplevs i medarbetarsamtalet har skilt sig åt. Likaså vilken roll dessa verkar spela för lärande 
i organisationerna. Det har framkommit upplevelser i medarbetarsamtalet som kan vara 
hämmande för lärandet, exempelvis en alltför stor tillit till medarbetarsamtalet samt att en 
skevhet i självskattningen kan leda till konflikt, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser 
för lärandet. Det visade sig att medarbetarsamtalet kan fungera för att identifiera medarbetares 
kunskapsluckor. Vid en god personkemi där medarbetaren känner sig trygg, och med ett 
lönesystem där chefen inte har betydande makt att påverka medarbetarens lön, tenderar 
medarbetarsamtalet ha en högre grad av ärlighet. Detta kan leda till att kunskapsluckor 
identifieras och på så vis kan luckorna fyllas för att främja medarbetarens och organisationens 
lärande. 

Nyckelord: medarbetarsamtal, lärande organisationer, lärande, motivationsfaktorer, 
maktpositioner 
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1. Introduktion 
Vi lever i en värld där konkurrensen på marknaden hårdnat. Det har frambringat en allt 
snabbare förändringstakt i samhället som har genererat att krav ställs på flexibilitet och 
kompetens i dagens organisationer (Mikkelsen 1996, ss. 7-10). Dessa två komponenter står i 
fokus för att leda organisationer framåt och för att arbeta med ett oavbrutet förbättringsarbete. 
Fokus läggs därmed på strategiskt personalarbete inom organisationer där medarbetarna ses 
som en grundläggande resurs och deras kunskaper tillvaratas på för att stärka organisationer 
(Granberg & Ohlsson 2009, s.50). Där av har organisationsformen lärande organisationer 
vuxit fram. Den lärande organisationen tillvaratar och utvecklar kunskap för att använda det 
som ett konkurrensmedel. 

Denna utveckling medför en stor inriktning på individers kunskaper och prestationer (Garsten, 
Lindvert & Thedvall 2011, ss. 11-12). Anställningstrygghet ersätts av anställningsbarhet och 
det blir allt viktigare för individer att kunna marknadsföra sig själva. Idag är det individen 
som själv ansvarar för den egna karriären. Detta kan jämföras med när det tidigare fanns en 
större trygghet i att arbetsgivaren banade väg för en karriär inom organisationen. Det har fått 
till följd att arbetstagare är måna om att vara anställningsbara. Garsten med flera beskriver det 
tydligt då de säger att “Människan på arbetsmarkanden uppmanas numera ha ett företagsamt 
jag där hon är kreativ, självständig och sin egen lyckas smed”  (Garsten,  Lindvert  &  Thedvall  
2011, s. 12).  

För att organisationer ska svara mot kunskapssamhällets krav ställs anspråk på medarbetarnas 
kunskapsutveckling, flexibilitet och initiativrikedom. Ett verktyg för att arbetsgivare ska 
kunna svara mot denna kunskapsutveckling och flexibilitet är att tillämpa medarbetarsamtalet 
(Mikkelsen 1996, ss. 10-11). Med hjälp av medarbetarsamtalet1 kan organisationer utvärdera 
resultat och kvalifikationer (ibid., s. 18). Medarbetarsamtalet syftar även till att tillgodose 
medarbetarnas trivsel på arbetsplatsen och idag används det flitigt i organisationer. Hela 90% 
av alla arbetstagare genomgår medarbetarsamtal i Sverige (Baskraft 2013-11-21). Trots 
medarbetarsamtalets popularitet och positiva effekter så som att främja utveckling, stärka 
organisationer och tillgodose medarbetaranas trivsel, finns viss kritik angående arbetsgivarens 
mål med medarbetarsamtalet (Mikkelsen 1996, ss. 30-31). Det har påvisats en problematik 
kring kombinationen av att som ledare av medarbetarsamtalet inneha en stödjande roll, 
samtidigt som rollen innefattar kontroll och belöning, där ledaren har en styrande roll. 
Problemet som Mikkelsen berör handlar om huruvida medarbetaren vågar, och är villig till att 
vara ärlig i sin självvärdering när chefen eller den som leder medarbetarsamtalet, ger lön och 
andra belöningar och eventuella sanktioner utifrån de resultat och kvalifikationer som 
medarbetaren påvisar i medarbetarsamtalet. 

Som vi ser det är det här dilemmat högst aktuellt idag då anställningsbarhet är ett viktigt 
fenomen och medarbetare i hög grad måste uppvisa sina goda sidor för att klara av att 
konkurrera och utvecklas på den allt mer komplexa arbetsmarknaden. Vårt intresse ligger i att 
undersöka hur detta dilemma påverkar lärandet i organisationer. 
                                                      
1 Medarbetarsamtalet beskrivs även som utvecklingssamtal, medarbetarutvecklingssamtal, planeringssamtal, 
värderingssamtal, arbetsplatssamtal och plussamtal. 
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1.2 Bakgrund  
Nedan följer beskrivningar och definitioner kring de begrepp som legat till grund för 
undersökningen. På så vis utgör det ett ramverk för vilka områden och begrepp som studien 
haft sin utgångspunkt i. 
___________________________________________________________________________ 

1.2.1 Begreppet lärande organisation   
För att organisationer skulle kunna svara mot kravet på ökad kompetens växte en ny 
organisationsform fram under 1980-talet (Granberg & Ohlsson 2009, s. 14).  

Den lärande organisationen, vilken är populär även idag. Genom att vara en lärande 
organisation skulle man kunna gå förändringstakten till mötes. Lärandet i organisationen var 
nu det som låg i fokus för att förstärka dess konkurrenskraft och göra den anpassningsbar i 
den snabbföränderliga världen. Lärande organisationer är ett svårdefinierat begrepp som getts 
en rad olika beskrivningar (ibid., s. 50). Vi har valt att använda Granberg & Ohlssons 
definition  som  säger  att  “Den lärande organisationen är den organisation som skapar goda 
förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar tillvara och nyttiggör detta i 
organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden med syftet hög 
effektivitet”   (Granberg & Ohlsson 2009, s.50). Det handlar med andra ord om att skapa en 
miljö inom organisationen som främjar lärande. Det är således individerna i organisationen 
som tillsammans utgör den lärande organisationen (ibid., ss. 63-64). För att uppnå det, sker ett 
arbete med att ge medarbetarna möjlighet att utvecklas. Arbetsuppgifterna är föränderliga och 
kunskapen och information som medarbetare får ska återföras in i organisationen. 
Informationen ska stå till buds för samtliga inom organisationen. På så vis kan organisationen 
vara mer anpassningsbar och tillvarata kunskaper. Alla medarbetare och chefer ska vara 
involverade i organisationens strategier och medverka i att framställa policys. Genom att 
arbeta med flexibla belöningssystem ska medarbetarna kunna motiveras till att fortlöpande 
utveckla nya kunskaper. Med hjälp av medarbetarsamtalet kan chefer skapa goda 
förutsättningar för medarbetarnas lärande (Mikkelsen 1996, s. 18). Samtalet ger möjligheter 
att kartlägga kompetenser, hitta utvecklingsområden och kan bidra till att skapa ett lärande 
klimat på arbetsplatsen. Således ser vi att medarbetarsamtalet kan vara ett viktigt verktyg för 
att uppnå en lärande organisation.  

Det finns många teorier om lärande. Vi har valt att se lärande som något som sker genom 
social interaktion där tidigare erfarenheter utbytes och reflekteras kring. Detta utvecklas under 
avsnittet  ”teoretiska  utgångspunkter”. 

 

1.2.2 Fenomenet medarbetarsamtal 
För att närmare förstå medarbetarsamtalets framväxt följer nedan en kort översikt över dess 
historia. Därefter följer en beskrivning av medarbetarsamtalets syfte samt hur det kan 
genomföras.  

Att mäta anställdas prestationer, så kallade prestationsvärderingar, är ett fenomen som 
tillämpats sedan lång tid tillbaka (Mikkelsen 1996, ss. 21-23). Störst genomslagskraft fick det 
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under Taylors tid i början av 1900-talet. Frederick Winslow Taylor var ingenjör och konsult 
som hade för ambition att förbättra produktionseffektiviteten genom att finna det bästa och 
mest effektiva sättet att utföra olika arbetsuppgifter på. Samt att placera arbetstagarna att 
utföra de arbetsuppgifter som de var bäst på, vilket han kallade Scientific management. Det 
var dessa komponenter som lade grunden till prestationsmätning, vilket senare utvecklades till 
medarbetarsamtal. Från 1950-talet och framåt var inte endast prestationen det viktiga utan 
andra, mer mjuka aspekter växte fram (Engström 2005, s. 35). Under 1950-talet talades det 
om ett värderingsperspektiv som innebar att även personliga egenskaper skulle värderas. 
Under 1960-talet uppkom utvecklingsperspektivet som lade stor vikt vid medarbetarnas 
livskvalitet och det var nu betydelsefullt att arbetet skulle vara stimulerande. 1960- och 70-
talet präglades av arbetstrygghet och en strävan efter jämvikt mellan arbete och fritid 
(Engqvist 1990, s. 23). Medarbetarsamtalet syftade nu inte endast till att vara ett instrument 
för arbetsgivaren utan även till att ta hänsyn till medarbetarens behov. Karaktären på 
medarbetarsamtalet förändras och genom att skapa dialog mellan parterna, kunde både 
medarbetares och chefers behov tillfredställas. 

Idag är medarbetarsamtal ett viktigt redskap i förbättrings- och utvecklingsarbetet och ett 
viktigt styrinstrument för arbetsgivare (Mikkelsen 1996, s. 7). Genom medarbetarsamtal kan 
kompetenser kartläggas och leda till utvecklade kunskaper. Viktigt är även att behålla 
kompetensen inom organisationen och medarbetarsamtalets ändamål är därför även att 
medarbetarnas trivsel ska ventileras och förbättras vid behov. Medarbetarsamtal kan ha olika 
syften i olika organisationer (ibid., s. 18). Det som i huvudsak karaktäriserar dem är att 
kompetensbehov kartläggs och utvecklingsmöjligheter för medarbetaren identifieras för att 
förbättra organisationens och medarbetarens prestationer. Mål utarbetas och det brukar ges 
utrymme för att samtala kring karriärutvecklingsmöjligheter. Som tidigare nämnt syftar 
medarbetarsamtalet även till att öka trivseln och förbättra arbetsmiljön och är ett tillfälle för 
att vårda relationen mellan medarbetare och chef. Chefens uppgift är även att motivera 
medarbetaren och medarbetarsamtalet är således det forum där chefer har möjligheter att 
utforska medarbetarnas drivkrafter för att tillvarata dem i strävan mot ett kontinuerligt lärande 
i organisationen. Medarbetarsamtalet ligger sedan till grund för vilka karriärsmöjligheter 
medarbetaren eventuellt kan erbjudas och utifrån samtalet gör chefen sedan en värdering av 
medarbetaren, som därefter kan blir lönegrundande. 

Genomförandet av medarbetarsamtal ser olika ut i olika organisationer. De primära 
företeelserna som medarbetarsamtalet brukar innehålla är återkoppling, stöd och vägledning 
(ibid., s. 112). Det praktiska upplägget är vanligen att genomföra medarbetarsamtalet en gång 
per år (Ljungström 2001, ss. 25-26). Det sker oftast enskilt mellan chefen och medarbetaren 
och chefen ansvarar för att genomföra medarbetarsamtal med samtliga anställda. Vidare 
brukar båda parter vara förberedda inför samtalet. Ett tillvägagångssätt för att komma 
förberedd till samtalet är att använda sig av en förbestämd checklista. Ljungström har flera års 
erfarenhet av förändringsarbete och är beteendevetare och konsult. Hon ger exempel på vilka 
delar medarbetarsamtalet kan innehålla. Dessa är dialog, angående hur det dagliga arbetet 
fungerar för medarbetaren, samt återkoppling från båda parter för att diskutera vad som 
fungerar positivt och vad som bör förbättras. Vidare kan en åtgärdsplan utarbetas för de 
punkter som anses fungera sämre. Slutligen diskuteras medarbetarens utvecklingsmöjligheter. 
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Mikkelsen beskriver ett liknande upplägg men lägger till aspekten angående att föra en dialog 
om vad medarbetarens befattning kan bidra med till organisationen (Mikkelsen 1996, s. 111). 
Han menar även att utvärdering kan göras angående resultat och medarbetarens 
kvalifikationer. Han gör även ett tydliggörande kring vikten av att skapa förståelse för de båda 
parternas arbetssituation, mål och handlingsplaner. 

 

1.2.3 Begreppet utvärdering 
Medarbetarsamtalet är en form av utvärdering så tillvida att det handlar om att utvärdera 
medarbetares och chefers prestationer och trivsel, för att då stärka och höja organisationens 
kvalitet (Sandberg & Faugert 2007, ss. 129-130).   Utvärdering   är   en   “Systematisk 
undersökning av en aktivitets värde och betydelse”   (Sandberg   &   Faugert   2007,   s.13).  
Utvärdering kan, och bör, ses som en kontinuerlig kunskaps- och utvecklingsprocess där 
målet är att använda utvärdering som ett verktyg i det fortlöpande lärandet och 
utvecklingsarbetet i organisationen (ibid., ss. 129-130). Utvärdering avser därmed att finna ny 
kunskap om organisationen som sedan kan användas i utvecklingssyfte. På så vis kan 
utvärdering ses som en pedagogisk process. Dessutom är utvärdering ett styrinstrument för 
organisationer då det även syftar till att granska effektivitet och målsättningar (ibid., s. 19).  
Det kan då ge underlag till beslut om kommande satsningar och neddragningar.  

Självvärdering innebär “Värdering   av   och   reflektion   kring   egna   personliga   insatser”  
(Sandberg & Faugert 2007, s.30). Som tidigare nämnt är det vanligt att medarbetarna fyller i 
en checklista innan medarbetarsamtalet genomförs. Denna checklista och delar av dialogen 
under medarbetarsamtalet, menar vi är en självvärdering. 

 

1.2.4 Begreppet dialog 
Medarbetarsamtalets viktigaste beståndsdel är dialogen (Mikkelsen 1996, s. 7). Det är 
dialogen som utgör grunden för att kunna genomföra ett medarbetarsamtal. Dialogen är även 
ett viktigt verktyg för att främja lärandet inom organisationen. Det är genom dialog på 
arbetsplatsen som lärande kan främjas (Granberg & Ohlsson 2009, s. 52). Med hjälp av den 
dialogiska processen kan man utbyta erfarenheter och egna erfarenheter kan omprövas. (Wall 
Berséus 1999, s. 12). På så vis hjälper man varandra fram till ett nytt lärande. Lärandet 
uppstår på så sätt genom social interaktion. Under medarbetarsamtalet kan därmed chefer och 
medarbetare utbyta erfarenheter och skapa ett nytt lärande. Dialog kan ha olika 
begreppsförklaringar   men   vi   har   valt   att   använda   följande   definition:   “En språklig 
kommunikation öga mot öga mellan människor, denne kan både ske dyadiskt eller i större 
grupp”  (Wilhelmson 1998, 4). 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av huruvida 
medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationer. 
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Studien syftar till att besvara följande frågeställningar: 

1. Vilka eventuella effekter upplever medarbetarna och cheferna att medarbetarsamtalet har 
på lärandet i organisationerna?  

2. Vilka motivationsfaktorer driver medarbetarna och cheferna i arbetet? 

3. Hur påverkar motivationsfaktorerna lärandet i organisationerna? 

4. Hur upplevs de olika positionerna som cheferna och medarbetarna har, och vilken roll 
upplevs positionerna spela i medarbetarsamtalet? 

5. Hur upplevs de olika positionerna påverka utvärderingen i medarbetarsamtalet och vilken 
följd får det för lärandet i organisationen? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenterar vi studier som belyser medarbetarsamtalet. Vi presenterar delar ur deras 
forskningsresultat som vi ser är av värde för vår undersökning. Inledningsvis beskriver vi 
tidigare forskning som visar medarbetarsamtalets positiva effekter för att vidare beskriva mer 
kritiska aspekter i medarbetarsamtalet 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Medarbetarsamtalet som verktyg för organisationer 
Mikkelsen redogör för bakgrund till utveckling av medarbetarsamtal i Norge (Mikkelsen 
1998, s. 215). Mikkelsen har gjort studier på norska Posten och en stor utvärdering av ett 
medarbetarsamtalssystem inom Statoil. Resultatet från undersökningen på Statoil visade att 
företagets anställda menade att samtalet var betydelsefullt. Anställda som haft samtalet är mer 
nöjda på arbetsplatsen och känner mer förtroende och möjlighet att påverka sina arbetsmål på 
respektive avdelning. De är mer tillfreds med möjligheten att använda sin förmåga och 
kompetens på jobbet. 

Mikkelsen har påvisat vikten av medarbetarsamtalet för medarbetarnas psykosociala 
arbetsmiljö och ger en förståelse för varför medarbetarsamtal idag är ett viktigt verktyg i 
organisationer (ibid., s. 215). Enligt undersökningen som gjorts på 20 000 anställda vid 
Posten i Norge undersöks utvecklingssamtalets effekter på motivationen. Anställda som 
deltagit i samtal visade sig mer positiva i bedömningen till sin närmaste chef. De som i högre 
utsträckning fick återkoppling i sitt arbete, fick lättare att ta egna initiativ i arbetet och 
konflikter löstes lättare. Undersökningen visade även att de hade större delaktighet i 
målstyrningsprocessen.  

 

2.2 Medarbetarsamtal som redskap för att motivera medarbetare 
Dorfman, Stefhan och Loveland (1986) har gjort en studie och undersökte chefers och 
medarbetares reaktioner och uppfattningar i medarbetarsamtal. Undersökningen av deras 
beteenden gjordes på en grupp universitetsanställda. En faktoranalys visade att det fanns tre 
dimensioner av formella medarbetarsamtal, varav två av dessa dimensioner var 
utvecklingsmått. Där den ena var stödjande och en andra betonade prestationsförbättringar. 
Den tredje dimensionen var administrativ och diskuterar lön och befordran. Det visade sig att 
diskussioner om lön och befordran under medarbetarsamtalet ledde till högre tillfredsställelse 
än när dessa teman utelämnades. Studien visade också att inkluderande av dessa två områden 
dock inte hade någon betydelse för framtida prestationer.  

Ivancecich (1982) har gjort en studie som handlar om medarbetarsamtal och arbetsmiljö. Den 
visade att deltagande i målformulering ökade de anställdas motivation och tillfredsställelse, 
istället för ensidig tilldelning av mål från chefen. Målsättning befanns vara överlägsen icke-
målsättning och att få återkoppling var överlägsen att inte få feedback.  
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2.3 Dialogens påverkan på lärandet 
Lena Wilhelmson (1998) har i sin avhandling Lärande dialog, kunnat påvisa dialogens värde 
för lärandet. Hon menar att genom en god dialog kan lärande främjas. Wilhelmson menar 
vidare att en god dialog bör inneha symmetri mellan deltagarna. Symmetrin innefattar jämvikt 
i talarutrymme, samt jämvikt i maktpositioner på så vis att hierarkiska positioner måste mötas 
för att en gynnsam samtalsmiljö ska bli till. Trygghet i samtalsmiljö kan därmed uppkomma 
vilket i sin tur leder till en lärprocess med ökad självreflektion. Symmetri innefattar även 
deltagarnas förmåga att lyssna på varandra. I en optimal lärande dialog bör det finnas en 
jämvikt mellan deltagarnas framhävande av egna perspektiv och deras lyssnande till andras. 
Wilhelmson påvisar att dialogen är en social process, där lärande kan ske såväl inom 
individen som mellan individer. Genom att utbyta erfarenheter sker ett lärande mellan 
individer och genom självreflektion sker lärandet inom individen. Därmed har Wilhelmson 
åskådliggjort dialogens betydelse för lärandet. Om dialogen istället har karaktären av 
asymmetri får det andra följder. Det vill säga om det inte är jämvikt i talarutrymme och 
lyssnande, samt att deltagarna med olika maktpositioner inte möts i samtalet. Wilhelmson 
menar att dialog av sådan art återspeglar deltagarnas hierarkiska positioner. Dessa positioner 
av över- och underordnad kan då leda till asymmetri i samtalet och dialogen karaktäriseras av 
slutna och värderande svar som inte ger möjlighet till en kunskapsutveckling som grundas i 
varierande perspektiv. Wilhelmson menar vidare att denna asymmetri i dialogen, med 
befästande av olika positioner, kan leda till att felaktig kunskap befästs. Genom att den 
underordnade bekräftar den överordnades kunskap kan felaktig kunskap bekräftas och den 
överordnade mister möjligheten att genom andras perspektiv lära sig nytt. På så vis står det 
asymmetriska samtalet i vägen för gemensamt lärande. 

 

2.4 Vikten av metakommunikation för goda medarbetarsamtal 
Engquist (1990) belyser i sin doktorsavhandling i pedagogik vad som karaktäriserar goda och 
dåliga utvecklingssamtal. Han menar att chef och medarbetare bör definiera sina relationer till 
varandra för att samtalet inte ska bli en kamp. De kommunicerande personerna ska klara ut 
var de har varandra, till exempel genom att samtala om vad man ska tala om, vilka regler som 
ska gälla för kommunikationen och samvaron, och hur man ser på varandra och varandras 
värderingar. När det är gjort har man klarat ut relationen till varandra. Utvecklingssamtal 
beskrivs bland annat som återkommande samtal, men de samtal som analyserats av honom är 
tillfälliga och genomförda för att ge material till hans undersökning, vilket kan vara 
missvisande enligt honom. Engqvists undersökning visar att avsaknad av 
metakommunikation, det vill säga att man definierar hur man ser på varandra, har fatala 
följder för kommunikationens kvalitet och effektivitet. Engquist undersökning visade att när 
människor bekräftar och definierar varandra ökar alltså sannolikheten för konstruktiv 
metakommunikation och därmed definition av relationen. Detta är enligt hans undersöknings 
huvudresultat en nödvändig förutsättning för att kunna åstadkomma kommunikation av hög 
kvalitet.  
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2.5 Avhandlingar om maktpositioners påverkan på medarbetarsamtal 
Maria Lindgren (2001) påvisar i sin avhandling de oönskade och ojämna maktpositionerna i 
medarbetarsamtal som finns mellan chefer och medarbetare. Hon kommer inte fram till om 
chefer eller medarbetare gynnas eller missgynnas av samtalen, men båda parter uppfattar 
samtalen som positiva. Lindgrens undersökning av sina utvecklingssamtal visar också att de 
inte syftar till problemlösning. Hon hoppas kunna visa på vidgade kunskaper om makt- och 
dominansförhållanden inom arbetslivet och den sociala ordning som finns mellan chefer och 
medarbetare. Hennes svar från chefer visar att de genomgående uppfattar samtalen som 
jämbördiga, vilket medarbetarna inte gör. Hennes förhoppning är att samtalstypen kommer 
utvecklas och öka demokratin på fler arbetsplatser. Engquist (1990) menar att chefen 
använder   sig   av   agendasättningar   och   sammanfattar   samtalet   som   förts mellan parterna, en 
metakommunikation. Detta gör att kommunikationen förts till en ny nivå som i sin tur kan 
motverka konflikter, genom att parterna är överens om vad som har sagts. Lindgren (2001) 
menar istället det motsatta, och ställer sig tveksam till Engquists beskrivning av samtalen som 
ömsesidiga. Deras undersökningar och aspekter är intressanta för oss då vi ämnar undersöka 
maktpositionernas påverkan i medarbetarsamtalet. 

I Per Engströms (2005) avhandling beskriver han medarbetarsamtal i grundskolan, som ett 
fall av samtalsforskning. Han riktar in sig på samtal där båda parter är verksamma inom 
samma institution, där det tidigare inte gjorts studier. Här blir det en avdelare mellan 
vardagssamtal och institutionella samtal som sker mellan två parter inom samma verksamhet. 
Han beskriver hur deltagarnas positioner som exempelvis chef-medarbetare kan göra att det 
blir assymmetri i samtalet, då det blir en ojämvikt på grund av deras positioner och 
förväntningar. I Lindgrens (2001) studie framhålls deltagarnas positioner som den viktigaste 
komponenten för att förklara samtalets interaktionsmönster. Medan Engströms (2005) studie 
också lägger till deltagarnas relation och yrkeserfarenhet som viktiga komponenter. När det 
gäller maktförhållanden vill Engström inkludera deltagarnas relation och dess längd, samt 
deras professionella makt utifrån deras yrkeskunskaper. Om relationen är ny tenderar 
samtalsledaren att styra dialogen, medan om de båda parterna känt varandra en längre tid blir 
dialogen mer jämlik. Andra komponenter som Engström har kommit fram till som är av 
betydelse för dialogen i samtalet är kontroll, tillit och utveckling. Kontroll associeras med 
chefens position, tillit till relationen mellan medarbetaren och chefen. Utveckling kopplas till 
framsteg inom yrkesutövandet. För att chefen ska kunna frambringa utveckling inom 
yrkesutövandet måste han balansera mellan just kontroll och tillit i samtalet. För mycket 
kontroll kan hindra utvecklingen, medan en chef som har för mycket tillit till medarbetaren, 
har lite kontroll över personens utveckling i yrkesutövandet. 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Vi har valt att presentera Mikkelsens (1998) studie som påvisar nyttan med medarbetarsamtal 
och varför de används. Då medarbetarsamtalet är en dialog mellan två individer, finner vi det 
intressant att redovisa tidigare studier kring dialogen. Vårt intresse ligger även i att undersöka 
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hur dialogen upplevs i medarbetarsamtalet och hur det kan påverka lärandet i organisationen. 
Där av har Wilhelmsons (1998)  avhandling presenterats som uppvisar hur dialogen kan 
påverka lärandet. Vidare ser vi att medarbetarsamtalets två parter har olika hierarkiska 
positioner och finner därför intresse i att redogöra kort om Lindgrens (2001) avhandling som 
lyfter fram maktpositioners påverkan på samtal. Då vårt syfte är att studera både medarbetares 
och chefers upplevelser av hur medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationen, finner 
vi att Lindgrens avhandling är av intresse. Engström (2005) och Engqvist (1990) lägger till 
ytterligare aspekter på hur deltagarnas relation mellan varandra och dess olika roller, påverkar 
samtalet. Därför anser vi även dessa avhandlingar vara relevanta. Engström (2005) påvisar 
hur längden på deltagarnas relation och deras yrkeskompetens påverkar samtalet, och 
Engqvist (1990) åskådliggör vikten av att definiera de olika rollerna och positionerna för 
varandra i samtalet, för att resultatet av samtalet inte ska riskera att bli diffust. Dorfman, 
Stefhan och Loveland (1986), samt Ivancecich (1982) har visat att lön och deltagande i 
målsättning ökar medarbetares motivation. Detta är intressant för oss då vi vill undersöka hur 
motivationsfaktorerna, som samtalas om under medarbetarsamtalet, kan påverka lärandet i 
organisationen. 

Genom utgångspunkt i tidigare forskning har vi skapat oss en förståelse kring 
medarbetarsamtals olika styrkor och dilemman. Med dessa glasögon vill vi ta oss vidare och 
undersöka hur medarbetarsamtalet kan kopplas till lärandet för individen och organisationen. 
Vi vill studera hur medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationen och utforska på 
vilket sätt motivationsfaktorer och de olika positionerna som chefer och medarbetare har i 
medarbetarsamtal påverkar organisationernas lärande. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt beskriver vi och redogör för de teoretiska utgångspunkter som vi haft under 
arbetet med denna studie. Vi inleder med lärteorier, för att sedan redogöra för teori om 
motivation och avslutar med att beskriva maktteorier. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Lärteorier 
Eftersom vårt syfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser kring 
medarbetarsamtal och dess inverkan på lärande, vill vi här beskriva några lärteorier som vi 
anser är intressanta. Ett medarbetarsamtal är en interaktion mellan två individer i ett socialt 
samspel. Därför har vi valt Vygotskijs teori. Medarbetaren och chefen kan utbyta 
erfarenheter, reflektera kring arbetet och på så sätt ta tillvara på kunskaper och ett 
erfarenhetsbaserat lärande blir då aktuellt. Nedan vill vi därför beskriva Kolbs lärocirkel som 
kan förklara individers lärande.  

 

3.1.1 Kolbs läromodell 
Den kända läroforskaren och psykologen David Kolb (1984) har utvecklat en läromodell 
beskriven i en lärocirkel. Kolbs (1984) lärocirkel går från konkret upplevelse via 
reflekterande observation och abstrakt begreppsbildning till aktivt experimenterande, och 
därifrån tillbaka till en ny konkret upplevelse. Steg ett är en insamlingsfas av information 
inför steg två, som är observation och reflekterande. Steg tre är att individen skapar begrepp 
eller drar slutsatser utifrån vad denne har upplevt. Det sista och fjärde steget i lärocykeln är 
nytt beteende. Här testas den nya erfarenheten genom handlingar, som leder till nya 
erfarenheter.  

Kolb (1984) menar att det i allt lärande ingår två dimensioner, den ena sidan begripande och 
den andra ombildning. Den enkla förnimmelsen av en upplevelse räcker inte för att lärande 
ska uppstå, utan du måste göra något med den. På motsatt sätt kan inte enbart ombildning 
utgöra lärande, eftersom det måste finnas något att ombilda, en händelse eller situation som 
du kan handla utifrån. 

 

3.1.2 Vygotskijs teori om proximala utvecklingszonen 
Vygotskij (Strandberg 2006) menar att lärande är en interaktiv process och han betonar att det 
är ett samarbete, till exempel mellan lärare och elev. Han menar också att det finns ett bestämt 
system för lärande, och då avser han den situation som finns mellan lärare och elev där 
elevens psykologiska funktioner utvecklas med hjälp av och under deltagande av läraren. 
Vygotskij betonar att läraren är både utmanare och deltagare. De vetenskapliga begreppen 
som läraren i samarbete med eleven bidrar med, öppnar ett rum eller en zon där elevens 
vardagliga begrepp kan ta plats. Eleven får en chans att lyfta in sina föreställningar i ett mer 
utvecklat rum, och fortsätta sina aktiviteter där, det vill säga att denne lär mer med hjälp av 
andra än vad denna hade gjort själv. Denna utveckling kallas den proximala 
utvecklingszonen. 
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3.2 Motivationsteori 
För att utveckla organisationer och främja lärande anser vi att det kan vara av vikt att finna 
medarbetarnas motivationsfaktorer. Dessa motivationsfaktorer, ser vi, kan ligga till grund för 
att motivera medarbetarna till att utvecklas och arbeta med kunskapsutveckling. 
Medarbetarsamtalet är det forum där dessa drivkrafter lyfts och diskuteras. Det är i det 
samtalet som medarbetarnas drivkrafter kan tas till vara för att främja individens 
kunskapsutveckling. Chefen har i medarbetarsamtalet möjlighet att finna medarbetarnas 
drivkrafter för att tillvarata dem i strävan mot ett kontinuerligt lärande för organisationen. 
Nedan beskriver vi Deci och Ryans teori om inre och yttre motivationsfaktorer. När vi 
genomför vår studie vill vi ta med oss dessa aspekter för att få en förståelse för människors 
drivkrafter och vad det är som styr dem. 

  

3.2.1 Deci och Ryans teori om inre- och yttre motivation 
Deci  och  Ryan  beskriver  vad  det  innebär  att  bli  motiverad  på  följande  sätt:  “To be motivated 
means   to   be   moved   to   do   something” (Ryan & Deci, 2000, s.54). Motivationsfaktorer är 
således de faktorer som svarar mot våra mål, det vill säga varför vi gör som vi gör. Deci och 
Ryan menar att våra motivationsfaktorer ser olika ut, men även att vi har olika hög 
motivationsgrad, det vill säga att vi motiveras olika mycket av olika motivationsfaktorer 
(Deci & Ryans 2000). De skiljer på yttre och inre motivation. 

Inre motivation innebär att man motiveras av att tillfredsställa sina inre behov såsom 
kognitiva, sociala och fysiska utvecklingsfaktorer. Drivkraften ligger i att vara 
självbestämmande och kunna utföra sin uppgift självständigt. Det centrala är att den egna fria 
viljan får råda och att den egna kontrollen får styra. Belöningen präglas av känslor som 
innefattar intresse, glädje och eufori. 

Yttre motivation karaktäriseras istället av yttre belöningar eller bestraffningar som blir ett 
utfall av resultatet. Det vill säga att fokus i motivationen ligger i att det som görs faller ut i 
någon yttre belöning eller bestraffning som omgivningen påverkar. Exempel på yttre 
motivationsfaktorer är yttre belönande faktorer så som lön, yttre bestraffningar som 
exempelvis sämre förmåner, tvång och rådande sociala normer. Deci och Ryan påvisar att 
yttre och inre motivation kan ske i samverkan. Detta innebär att människors drivkrafter kan ha 
inslag av både inre- och yttre motivationsfaktorer. 

   

3.3 Maktteorier 
Mötesplatsen som medarbetarsamtalet är, skapar kommunikation mellan två individer i olika 
hierarkiska positioner. Vi ser det intresseväckande att titta på hur interaktionen och samspelet 
dem emellan påverkar medarbetarsamtalet och dess påverkan på lärandet i organisationen. 

 



 

12 

3.3.1 Maktbegreppet 
Det finns mycket innehåll i ordet makt och i maktteorier. Något som teoretiker inom området 
är överens om, är att makten har många former och tar sig uttryck på olika sätt. De är överens 
om att det finns många sätt att få makt på (Börjesson & Rehn 2009). I vår tid har makt blivit 
ett mångsidigt fenomen, men också allmänt och ständigt närvarande.  

Enligt Weber, Galbraith, French och Raven kan makt och olika sätt att inneha makt, uttryckas 
genom att det först är ett sätt att utöva påtryckning genom att använda tvång och ibland våld 
(Börjesson & Rehn 2009). Makt kan också vara tilldelad. Det kan också beskrivas genom att 
ha kontroll över resurser och information, som kan leda till olika utfall som exempelvis 
belöning eller bestraffning. Makt är enligt dem även konsten att kunna övertyga eller övertala 
någon annan. 

Det verkar vara tre saker som ger makt. Det finns säkerligen fler men i huvuddrag 
samhällsposition, pengar och expertis (ibid). Människor innehar makt för att de befinner sig i 
en viss position i samhället. Det kan ofta betyda att de har sociala eller institutionella 
kontakter av en typ som säkerhetställer ens plats i den rangordning som verkar finnas i det 
sociala. Ett sätt att se på makt är att förstå makten i dess relationer. Den kan ses som 
individuell men också ses mellan grupper, exempelvis arbetsgivare och arbetstagare. 

 

3.3.2 Jürgen Habermas teori om makt  
Samhällsfilosofen Jürgen Habermas har utvecklat en teori som går i linje med det 
modernistiska tänkandet och följer upplysningens ideal, samtidigt som den försöker hantera 
samhällets komplicerade maktförhållanden (Börjesson & Rehn 2009). Habermas teori handlar 
om att se hur kunskap och förnuft, som han menar är socialt grundade aspekter, bildas och 
skapas genom kommunikation och reflektion (Habermas 1996).  

Hans  egen  definition  av  makt  är,  “Förmågan att förhindra andra individer eller grupper att 
tillvarata sina intressen”   (Habermas1996,   s. 371). Han menar att makt vanligen är 
assymmetriskt fördelad, en sida kan hindra den andra att fullfölja sina intressen på ett väl 
planlagt sätt, eller en sida kan tvinga på den andra sina egna intressen (Habermas 1996). 

Habermas menar vidare att i ett samtal skapas förutsättningar för en människa att argumentera 
och bilda egna ståndpunkter (Beckman & Mörkenstam 2009). I ett samhälle menar han att det 
offentliga samtalet mellan olika parter, bidrar till kunskapsspridning och jämlikhet. Det finns 
en ideal samtalsituation. Det är när de olika parterna har ett gemensamt mål att nå rättvisa och 
jämlikhet. De olika parterna väger då opartiskt argument emot varandra för att nå ett rimligt 
beslut tillsammans. Det blir en maktdelning mellan parterna eftersom det tvingar fram en 
kritisk granskning av de olika argumenten som läggs fram i ett samtal. 

Habermas (1996) tanke är att det är i en språklig, diskuterande relation mellan människor som 
det skapas ett sätt att förstå omvärlden. Habermas menar att makt alltid finns med som en 
beståndsdel i sociala relationer. Vi vill se hur makt visar sig i medarbetarsamtal, och hur det 
påverkar lärandet i organisationen.  
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3.3.3 McGregors synsätt om beroendeförhållande  
Att vara beroende ger tillfredsställelse åt människan, det gör att individen känner sig trygg 
och omhändertagen (McGregor 1966). I ett annat hänseende är det hämmande att vara 
beroende, det ger en begränsad frihet och gör att människan är utsatt för påverkan. Oberoende 
är att stå på egna ben, fatta egna beslut och leva sitt eget liv. Å andra sidan kan oberoende ses 
som ett hot, individen kan tappa fotfästet. Här finner vi det intressant att se på beroendet 
utifrån en arbetsplats, och relationen mellan chef och medarbetare i ett samtal, och hur det 
påverkar lärandet. Ingen samhällsmedlem är fullständigt oberoende (McGregor 1966). 
Ömsesidigt beroende är ett viktigt kännetecken på det moderna samhället. Inom livets alla 
områden är vi beroende av varandra för att nå våra mål. Vi föds alla som små barn till ett 
förhållande av beroende. Mognadsprocessen innebär att vi gradvis lämnar detta beroende 
eftersom vi själva lär oss att ta mer och mer ansvar. Det önskade resultatet av 
mognadsprocessen är att nå harmoni, så att individen finner sig i vissa former av beroende 
utan att bli alltför bromsad, och på samma gång kunna stå ensam utan att bli rädd. Varje form 
av maktutövning kan upplevas som ett hot för människan, andra individer blir lätt ängsliga 
om de lämnas för mycket för sig själva. De vill hellre stödja sig på sina överordnade och vara 
säkra och trygga. Att vara underordnad i en organisation är att hamna i ett 
beroendeförhållande som har mycket likheter med barndomstiden, menar McGregor, när ett 
barn är beroende av sina egna föräldrar. 

För att nå framgång i någon form av social påverkan och kontroll, beror det på om personen 
kan ändra andra individers förmåga att uppnå sina mål eller tillfredsställa sina personliga 
behov (McGregor 1966). Förändringen kan vara, som vi tolkar det, en ökning av denna 
förmåga eller en minskning, exempelvis genom utlovande av en belöning, som en befordran 
eller löneökning. En minskning kan exempelvis vara uppsägning från en plats eller position. 
Dessa typer av inflytande kan bara förekomma när den ena parten är i ett visst beroende till 
den andra (McGregor 1966). Beroendet kan vara av olika storlek, det kan vara ensidigt eller 
ömsesidigt, men när det finns uppstår också en kontrollmöjlighet. Om personen inte anser att 
någon annan kan påverka förmågan att tillfredsställa sina behov, kan denne heller inte 
påverka sitt beteende. När beroendet är ömsesidigt kan sanktioner användas i båda 
riktningarna. Ledningen kan hävda sin auktoritet genom någon form av disciplinär åtgärd, 
men individen kan exempelvis säga upp sig. Detta kan ändra den överordnades möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. Ledningen är beroende av individen, och individen är beroende av 
ledningen. 

Intressant för vår undersökning är att se hur beroendeförhållandet mellan arbetsgivare och 
medarbetare som McGregor (1966) beskriver, kan påverka lärandet i organisationer. I 
medarbetarsamtal ges möjligheten att ventilera önskemål, hitta brister och tillgångar hos så 
väl medarbetare som arbetsgivare. Vi vill genom beroendets psykologi, så som McGregor 
beskriver det, försöka förstå hur medarbetare och chefer upplever situationen under 
medarbetarsamtalet och om de påverkas av detta beroendeförhållande, samt se vilken följd det 
får för lärandet. 
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4. Metod 
I det här avsnittet redogör vi för vårt tillvägagångssätt under studien. Vi presenterar våra 
ställningstaganden angående metodval, urval, genomförande, bearbetning av data samt 
etiska överväganden. Avsnittet avslutas med reflektioner kring studiens källmaterial, 
tillförlitlighet och generaliserbarhet. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Metodval 
Den kvalitativa metodens fördelar är dess flexibilitet och närhet till informanten (Repstad 
2007, ss.15-16). Den ger utrymme för flexibilitet och ett tillvägagångssätt är intervjun, vilken 
ger möjlighet till följdfrågor, och gör då att de olika intervjuerna inte behöver se likadana ut. 
Detta beror på en egenskap hos kvalitativa metoder, nämligen att de är fokuserade på att få 
aktörens egna verklighetsuppfattningar på ett så nyansrikt och äkta sätt som möjligt (ibid., 
s.17). 

Då det är chefers och medarbetares upplevelser av medarbetarsamtal och dess inverkan på 
lärande vi undersöker, har vi därför använt oss av en kvalitativ metod med intervjuer, och det 
är det vi kommer beskriva i detta avsnitt.  

För att uppnå vårt syfte, samt besvara våra frågeställningar valde vi att utgå från en kvalitativ 
metod och genomförde tio samtalsintervjuer. Vi valde en kvalitativ forskningsintervju, vilket 
är en intervju som har en tydlig struktur och ett syfte. “Den  definieras  som  en  intervju  vars 
syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens  mening” (Kvale 1997, s. 13). Utifrån våra frågeställningar kunde vi med hjälp av 
informanternas svar och beskrivningar få en inblick i deras livsvärld. En beskrivning av 
samtalsintervju lyder: “[...]vid   samtalsintervjuundersökningar   arbetar   man   med  
problemformuleringar som handlar om synliggörande, hur ett fenomen gestaltar sig”  
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007, s. 284). Det är människors meningar om 
olika företeelser man vill komma åt vid samtalsintervjuer.  

 

4.2 Urval  
Vårt urval av informanter gjordes genom att vi ställde upp kriterium där vårt krav var att vi 
ville att de intervjuade skulle ha deltagit eller varit samtalsledare i medarbetarsamtal. Därefter 
sökte vi med hjälp av vårt kontaktnät upp chefer som varit eller är samtalsledare i 
medarbetarsamtal. Dessa hjälpte oss sedan att finna medarbetare i deras organisationer som 
deltagit i medarbetarsamtalen. Eftersom vi hade en begränsad tid bestämde vi oss för att 
intervjua dessa personer och fick deras kontaktuppgifter skickade till oss. Vi kom på så sätt i 
kontakt med totalt tio informanter på tre privata företag och en myndighet. Två av 
informanterna var vi bekanta med, men vi såg till att den av oss som inte kände personen 
sedan tidigare, genomförde intervjun. Vi intervjuade fem chefer och fem medarbetare. I den 
bemärkelsen är det ett styrt urval, eftersom de ansvariga fick tillfråga vem de ville inom sin 
organisation. 
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De organisationer vi valde var en myndighet, ett riksföretag inom byggbranschen, ett globalt 
företag inom hälsovårdsutveckling samt ett försäljningsföretag inom inredning. Vi har genom 
att få med både myndighet och företag fått möjlighet till en bredd av upplevelser kring 
medarbetarsamtal, eftersom det kan se olika ut inom olika branscher. 

 

4.3 Intervjuguide och följebrev 
För att skapa en struktur och försäkra oss om att vi frågade kring samtliga frågeområden 
under alla intervjuer utformade vi en intervjuguide. Inför utformningen av intervjuguiden var 
vi införstådda med de metodologiska alternativ som fanns att tillgå så som strukturerad, halv 
eller   semistrukturerad   och   ostrukturerad   intervjuteknik.   “När man lägger upp ett 
intervjuprojekt är det nödvändigt att känna till vad undersökningen innehåller och vad den 
syftar till för att kunna fatta väl övervägda beslut om vilka metoder som ska användas vid 
undersökningens olika stadier”  (Kvale  1997,  s.  91).  Med  detta  i  åtanke  valde  vi  att  göra  halv  
eller semistrukturerade intervjuer, där vi i vår intervjuguide valt att blanda öppna frågor med 
standardiserade frågor. Den semistrukturerade intervjuguiden lämpar sig just då syftet är att 
vara fri i sin formulering och önskemål om följdfrågor finns (ibid., s.117). På så vis är det 
möjligt att följa upp den information som informanten delger. Vi ansåg just att det var viktigt 
för att på så vis öka sannolikheten att besvara våra frågeställningar. Därav ansåg vi 
semistrukturerad intervju vara lämplig. Utgångspunkten i intervjuguiden var undersökningens 
syfte samt frågeställningar och utifrån dessa utformade vi teman som utgjorde stommen i 
intervjuerna. För att skapa förtroende och presentera undersökningens syfte är det gynnsamt 
att låta informanterna ta del av ett följebrev innan deltagandet i studien (Essiasson m.fl. 2007, 
s. 268). I följebrevet bör även framgå att deltagandet är frivilligt, att alla personuppgifter 
hanteras konfidentiellt och uppgifter till de ansvariga för undersökningen bör finnas. Således 
delgavs samtliga informanterna ett skriftligt följebrev med samtliga uppgifter som beskrivits 
ovan. Följebrevet delgavs innan genomförandet av intervjun och ett godkännande av 
följebrevet efterfrågades innan intervjuns start. Inget arvode eller liknande erbjöds. 

 

4.4 Genomförande  
Informanterna erbjöds att bestämma plats för genomförandet av intervjuerna, och samtliga 
valde att det skulle ske på informantens arbetsplats. En av oss ledde intervjun, den andra var 
inspelningsansvarig. Intervjuerna utfördes separat med varje informant.  

Som ovan nämnts fick informanterna ta del av ett följebrev innan intervjuns genomförande. 
Informanterna fick däremot inte veta frågorna i förväg utan vi valde att ställa dessa direkt på 
plats. Vår avsikt med detta var att få så spontana svar som möjligt. Vi spelade även in 
intervjuerna för att sedan kunna skriva ut informationen och på ett noggrant sätt bearbeta våra 
svar. Detta var av stor vikt för att inte gå miste om värdefull information, samt för att ha 
möjligheten att återgå till de ursprungliga svar som informanterna gav. Vi frågade alla 
informanter om de godkände att inspelning av samtalet gjordes, vilket samtliga gjorde. Vi 
försäkrade också att det bara var vi som skulle använda de inspelade intervjuerna för att 
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utskrift, och sedan radera det inspelade materialet. Intervjuerna med medarbetarna tog mellan 
25- 30 minuter, och intervjuerna med cheferna tog mellan 30-45 minuter. 

 

Genom hela uppsatsarbetet har vi båda två arbetat sida vid sida och vi ansvarar gemensamt 
för hela uppsatsens utformande.  

 

4.5 Bearbetning av insamlad empiri 
Olika exempel på hur man kan kontrollera sin analys ger Kvale. Exempelvis kan forskaren 
visa på material som användes vid tolkningen och redogöra för de olika stegen i 
analysprocessen (Kvale 1997, s.188). Detta har vi för avsikt att göra i detta stycke.  

Intervjuerna skrevs ut ord för ord, men vi tog inte med uttryck så som skratt, suckar eller 
gester. Detta för att vi anser oss kunna besvara syftet i vår undersökning genom att bara 
använda oss utav informanternas konkreta svar. För att strukturera vårt intervjumaterial valde 
vi att göra en kategorisering av våra teman, där huvudområdena var lärande, motivation och 
makt. Dessa teman valdes utifrån våra frågeställningar. Eftersom vi använde oss av en 
halvstrukturerad intervju kunde svaren på våra frågor komma upp vid olika tillfällen i 
intervjun. Genom svaren under respektive fråga i intervjuguiden var det sedan lätt att hitta de 
olika svaren, och titta på medarbetares och chefers svar.  

Kvale skriver också att ett sätt att kontrollera analysen är att ha flera tolkningspersoner. Ofta 
genomförs intervjuerna ensam av en forskare, och läsaren har då inte så mycket att bygga på 
för en bedömning av hur mycket forskarens perspektiv inverkar på resultatet och analysen 
(ibid.,  188).  Kvale  skriver  “En viss kontroll över en godtycklig eller ensidig subjektivitet vid 
analysen   får   man   dock   genom   användning   av   flera   uttolkare   för   samma   intervju” (ibid., 
s.188). Där har vi haft en styrka genom att vi är två personer som genomfört denna 
undersökning och har tillsammans arbetat med intervjumaterialet och inte delat upp det 
mellan oss. 

Det är av betydelse att tydligt strukturera det insamlade materialet, för att kunna bearbeta det 
på ett tillförlitligt sätt (ibid., s.155). Därav har vi skapat en struktur då vi sammanställt chefers 
och medarbetares svar separat. Dessa har sen delats in i teman med utgångspunkt i 
intervjuguiden. Utifrån de valda teman har vi på ett strukturerat sätt kunnat få fram de 
fenomen vi letar efter och på så vis fångat relevanta citat. Det var även utgångspunkten för att 
hitta svar som gick att koppla till de valda teorierna. 

 

4.6 Etiska överväganden 
Vid genomförande av studier bör en rad etiska aspekter övervägas för att skydda studiens 
informanter (Vetenskapsrådet, 2013-11-27). Grundidén för etiska överväganden finns 
beskriven i Svenska Vetenskapsrådets policydokument. Det fundamentala är att finna en 
balans mellan den nya kunskapen som studien ger, samt vilken eventuell skada 
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undersökningen kan orsaka för de involverade individerna i studien. Övervägandet avser 
således att reflektera kring vilka risker som finns och vilka fördelar som finns med studien 
och finna en adekvat balans mellan dessa. Den skada som vi såg att vår studie eventuellt 
skulle kunna orsaka informanterna, var att deras identitet skulle kunna avslöjas. På så vis såg 
vi att det kunde finnas en risk med att sätta informanterna i en obekväm situation då 
underökningen berör relationen mellan medarbetare och chefer. Därav ansåg vi att det var 
viktigt att var noggranna vad gällde konfidentialiteten i vår undersökning. Detta innebär att 
informanternas identitet hanteras på ett tillförlitligt sätt och att dess identiteter inte används i 
något annat syfte än för studien (Repstad 2007, s. 90). Känsligheten ligger i att båda parter 
måste känna trygghet i att de upplevelser de delar med sig av i intervjun, inte ska kunna 
spåras av den andra parten. Av den orsaken har vi valt att inte nämna varken organisationer 
eller individer vid namn och heller inte ange geografisk plats för organisationerna. I 
bearbetningen av materialet har informanterna kodats så att inga personuppgifter går att 
utläsa. För att ytterligare värna om konfidentialiteten intervjuade vi chefer och medarbetare 
som inte haft samtal med varandra. På så sätt minskas risken för att någon part ska kunna 
spåra vad den andra sagt. Därigenom har vi försökt att skapa ett tryggt klimat som ger 
utrymme för att ställa frågor som i annat fall varit för känsliga.  

Med utgångspunkt i grundidén gällande etiska överväganden som beskrivits ovan, har 
Repstad framhållit följande riktlinjer som vi tagit i beaktning (Repstad 2007, s. 90). Den 
första berör vikten av konfidentialiteten som vi nyligen nämnt. Vidare bör informanterna 
informeras om samtycke (Kvale 1997, s. 107). Det innebär att informanterna ska delges 
information angående frivillighet att delta och att de när de helst önskar kan avbryta intervjun. 
En generell beskrivning av studiens syfte, samt tänkbara risker och fördelar beträffande 
informanternas medverkan, ska även framgå. Samtlig information ska meddelas innan 
genomförandet av intervjun. I följebrevet som vi delgav personerna innan intervjuns start, 
beskrev vi de ovan nämnda punkterna.  

 

4.7 Källmaterial 
För att tillhandahålla en god trovärdighet i de källor vi studerat och det material vi samlat in, 
har vi beaktat de källkritiska principerna. Dessa rör källans oberoende och samtidighet, dess 
äkthet samt dess partiskhet (Esaiasson m.fl. 2007, s. 314). Vad betraktar den litteratur vi 
utnyttjat har vi haft för avsikt att finna olika källor med spridning i tid, samt i viss mån finna 
kompletterande källor som styrker varandra. Vi har eftersträvat att använda oss av 
primärkällor och vi har utnyttjat både tryckta- och nätbaserade källor. För att finna den 
information vi önskat har vi använt följande sökord: medarbetarsamtal, 
medarbetarutvecklingssamtal, planeringssamtal, värderingssamtal, arbetsplatssamtal, 
plussamtal och performance appraisals.  

Vi har även reflekterat kring informanternas trovärdighet. Deras samtidighet och äkthet ser vi 
ingen anledning att ifrågasätta då ämnet som berörts faller inom en rimlig tidsram, samt att vi 
fått uppfattningen att det varit ett öppet och ärligt klimat under intervjuerna. Däremot har vi 
befarat att det möjligen kan finnas en risk i att chefernas opartiskhet kan påverkas då de är 
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representativa för organisationen. Vårt tillvägagångssätt för att motverka detta har varit att 
även intervjua medarbetare och på så vis är vår förhoppning att det kan ge oss en mer 
nyanserad bild. 

 

4.8 Undersökningens tillförlitlighet 
Liksom Kvale ställer vi oss frågan om våra intervjuundersökningar och informanternas svar är 
generaliserbara (Kvale 2007, s. 209). Syftet med vår undersökning har varit att ta reda på 
medarbetares och chefers upplevelser av medarbetarsamtalet och huruvida det påverkar 
lärandet i organisationen, och inte att generalisera resultaten till en större massa. Vårt mål har 
varit att finna de tillfrågades upplevelser och det resultat vi presenterar kan inte ses som 
allmänt förekommande. Resultatet baseras endast från de organisationer och informanter som 
vi kom i kontakt med. Urvalet är styrt och inte slumpmässigt, utan de är valda utifrån kriterier 
och tillgänglighet. Vi har inte genom tio intervjuer uppnått en teoretisk mättnad kring ämnet, 
och vi hade en begränsad tid att förhålla oss till vilket medförde att vi var tvungna att 
avgränsa oss. Med teoretisk mättnad menar Essiasson m.fl. att man hittat alla relevanta 
kategorier och förhållningssätt som finns i populationen (Essiasson m.fl. 2007, s.190). Detta 
är inte aktuellt i vårt fall. I vår undersökning ville vi få en bredd och inte ensidigt endast fråga 
chefer om deras upplevelser, utan också fråga medarbetare. Det hade säkerligen kunnat 
påverka våra resultat om vi bara hade haft ena parten med. 

Reliabiliteten berör noggrannheten och innebär att en mätning är stabil och inte utsatt för 
slumpinflytelser (Trost 2010, s. 131). Situationen ska vara standardiserad, om det är hög 
reliabilitet. När det gäller kvalitativa intervjuer, som i vårt fall, förutsätter man låg grad av 
standardisering och förändringar är just vad man är ute efter. Skulle vi intervjua samma 
person igen skulle svaren säkerligen se lite annorlunda ut. För att data ska anses vara 
trovärdiga, måste man kunna visa att datan är insamlat på ett seriöst sätt och att den är 
relevant för den aktuella frågeställningen (ibid., s. 134). Detta har vi haft som utgångspunkt i 
vårt arbete med att samla in vår empiri, vilket vi beskrivit närmare i de tidigare styckena, 
“etiska  överväganden”  och  “bearbetning  av   insamlad  empiri”.  Det  vi   kan   tillägga  angående 
reliabiliteten är att vi har använt oss av pålitliga inspelningsinstrument. Den kvalitativa 
intervjun är inriktad på relevanta teman i den intervjuades livsvärld, genom rika och specifika 
beskrivningar (Kvale 2010, s. 37). Det är viktigt att på ett systematiskt sätt göra en frågeguide 
utifrån olika tematiseringar (Kvale 2010, ss. 121-123). Därav gjorde vi en frågeguide med 
huvudteman för att på så vis skapa förutsättningar för att mäta det vi avsåg att mäta. 

Objektivitet är en viktig aspekt för att bibehålla en god reliabilitet (Trost 2010, s. 134). Det 
innebär att personliga åsikter inte ska ha någon påverkan under insamlandet av empirin. Dock 
är det inte möjligt att uppnå total objektivitet då varje individ är präglad av olika 
förförståelser. Vi har haft en medvetenhet och strävan mot objektivitet under hela processen 
och har inte lyft fram våra egna åsikter under intervjuerna, för att på bästa sätt komma åt 
intervjupersonens föreställningar, åsikter och upplevelser. 
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5. Resultat 
Nedan presenterar vi det empiriska material vi samlat in. Vi redovisar med utgångspunkt i 
våra frågeställningar och introducerar först organisationerna och informanterna närmare. 
Avslutningsvis sammanställs en sammanfattning kring varje tema. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Beskrivning av organisationerna och informanterna 
Nedan beskrivs informanterna och de organisationer dessa arbetar i. Chefernas erfarenhet av 
att hålla i medarbetarsamtal beskrivs även. Med kort erfarenhet menar vi erfarenhet som är 
kortare än fem år.  

Organisation A är ett globalt företag i hälsovårdsutvecklingsbranschen. Utifrån ledningens 
direktiv har de två medarbetarsamtal per år. Det första lägger fokus på att sätta upp mål för 
medarbetaren som innefattar det kommande året. Dessa mål är av mätbar art. Det andra 
medarbetarsamtalet syftar till att följa upp målen. Vid genomförandet av de två 
medarbetarsamtalen utgår samtalsledaren från organisationens mål och ett 
självskattningsformulär fylls i av båda parter innan genomförandet av medarbetarsamtalet. I 
övrigt är chefen fri att utforma medarbetarsamtalet så som denne vill. Utifrån 
medarbetarsamtalen ska chefen sätta normalfördelade betyg på sina medarbetare. Det innebär 
att de olika betygen måste spridas på alla medarbetare. Dessa betyg ligger sedan till grund för 
medarbetarens lön. Företaget gör stora satsningar på kompetensutveckling genom att skapa 
interna utbildningar av både fysisk- och elektronisk karaktär. Satsningen på ett brett 
kompetensutvecklingsutbud är en strategi för att uppnå organisationens mål. Klimatet präglas 
av ett karriärsfokus och har en tydlig målinriktning. 

Följande fem informanter arbetar i organisation A: 

Informant 1 har arbetat i 2,5 år i organisationen och är 20-30 år gammal. Denne har ett 
arbetsledaransvar för 10-15 personer och har kort erfarenhet av att hålla i medarbetarsamtal. 

Informant 2 har arbetat i 3 år i organisationen och är 20-30 år gammal. Denne har ett 
arbetsledaransvar för 10-15 personer och har kort erfarenhet av att hålla i medarbetarsamtal. 

Informant 3 har arbetat i 2,5 år i organisationen och är 20-30 år gammal. Denne har ett 
arbetsledaransvar för 10-15 personer och har kort erfarenhet av att hålla i medarbetarsamtal. 

Informant 4 har arbetat i 5,5 år i organisationen och är 20-30 år gammal. Denne har under 
denna tid varit deltagare i medarbetarsamtal. 

Informant 5 har arbetat i 9 år i organisationen och är 20-30 år gammal. Denne har under 
denna tid varit deltagare i medarbetarsamtal. 

Organisation B är ett företag inom försäljningsbranschen med fokus på inredning, och har 15 
anställda. Det finns inga direktiv från ledningen angående medarbetarsamtal. Chefen för 
medarbetarna har själv tagit initiativ till att genomföra medarbetarsamtal med sina 
medarbetare och gör detta en gång per år. Chefen har själv utformat en mall som denne håller 
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sig till under samtalet och ett dokument innehållande självskattning skickas ut till 
medarbetarna innan genomförandet av medarbetarsamtalet. Eftersom företaget arbetar med 
försäljning jobbar medarbetarna med mätbara mål. Medarbetarsamtalet ligger till viss grund 
för medarbetarnas lön, men största del avgörs huruvida de presterar mot de mätbara målen i 
försäljningen. Företagets storlek gör att de snarare använder sig av externa kurser än interna, 
för att vidareutbilda sin personal. Fokus på kompetensutveckling ligger i tekniska 
utbildningar. Kompetensutveckling ges i den mån budgeten ger. 

Informant 6 har arbetat i organisation B i 5 år och är 30-40 år gammal. Denne har ett 
arbetsledande ansvar för 7 personer och har kort erfarenhet av att leda medarbetarsamtal. 

Organisation C är en myndighet i Sverige med tusentals anställda. Med direktiv från 
myndighetens ledning genomförs medarbetarsamtal en gång per år. Ett formulär skickas ut till 
medarbetarna och cheferna innehållande självskattning, före genomförandet av 
medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet ligger sedan till grund för det kommande 
lönesamtalet. Myndigheten präglas av nedskärningar vilket har fått till följd att utrymme för 
kometensutveckling har minskat. 

Följande två informanter arbetar i organisation C: 

Informant 7 har arbetat i 10 år och är 30-40 år gammal. Under denna tid har denne varit 
deltagare i medarbetarsamtal. 

Informant 8 har arbetat i 5 år och är 30-40 år gammal. Under denna tid har denne varit 
deltagare i medarbetarsamtal. 

Organisation D är ett företag i byggbranschen med tusentals anställda. Med direktiv från 
ledningen utförs medarbetarsamtal en gång per år. Under senare år har de infört en mall som 
samtliga medarbetare och chefer ska fylla i innan genomförandet av medarbetarsamtalet. 
Mallen innehåller självskattning. Samtalsledaren är fri att välja om denne vill utgå från mallen 
under medarbetarsamtalet eller välja ett eget sätt att genomföra samtalet. Företaget har ett 
ackordsystem som står till grund för medarbetarnas lön. Således påverkar medarbetarsamtalet 
inte medarbetarnas lön. Organisationen har ett flertal interna kurser att erbjuda sina 
medarbetare och medarbetarsamtalet fokuserar på utvecklingsmöjligheter för medarbetarna.  

Följande två informanter arbetar i organisation D: 

Informant 9 har arbetat i 20 år och är 40-50 år gammal. Denne har arbetsledaransvar för ca 
10 personer och kort erfarenhet av att leda medarbetarsamtal. 

Informant 10 har arbetat i 5,5 år och är 40-50 år gammal. Under denna tid har denne varit 
deltagare i medarbetarsamtal. 
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5.2 Presentation av första frågeställningen 
Nedan presenterar vi det empiriska material som vi samlat in som svarar på vår första 
frågeställning om vilka eventuella effekter som medarbetarna och cheferna upplever att 
medarbetarsamtalet har på lärandet i organisationerna. 

 

5.2.1 Positiva effekter  
Nya kunskaper 

 
Medarbetarsamtalets huvudsakliga styrka, menar alla av de tillfrågade, är utrymmet för att 
kartlägga medarbetarens kunskapsluckor. När det kartläggs kan uppföljning ske, som leder till 
nytt lärande. En informant beskriver nedan den samlade bilden: 

 

“Ja  det  gör  det  ju  absolut,  framför  allt  så  definierar  det ju vad som, var det saknas 
kunskap. Så det kan vara väldigt tydligt. Medarbetarsamtalet här är snarare en 
check på vart behöver vi uppföljning eller motsvarande. Om det i sig är, just 
medarbetarsamtalet skapar kunskap. Men framförallt det som jag sa, vart saknas 
det kunskap? Vart måste vi dra på med mer och det gör man i ett annat forum än 
just medarbetarsamtalet för det är för kort medarbetarsamtalet för att egentligen 
utbilda någon eller så, om man upptäcker att det är många som saknar något så kan 
man ha  konstruktionsmöten.” (Informant 3) 

 

I citatet ovan berättar informanten att i medarbetarsamtalet sätts fingret på vad det är som en 
medarbetare saknar i kunskapsväg, och att samtalet kan tydliggöra vilka insatser som behöver 
vidtas efteråt. En informant beskriver vidare att denne anser att de önskemål som 
framkommer under medarbetarsamtalet angående kompetensutveckling bör gynna 
organisationen:  “Då  kan  man  säga,  ‘ja  men  jag  skulle  verkligen  vilja  vidareutbilda  mig!’’  Bra!  
Vad är det du vill lära dig liksom?’  Så  kan  man  se  om  det  finns  någon  substans  i  det  där,  för  
jag har filosofin att man ska lära sig rätt saker! Att bara utbilda sig för sakens skull, behöver 
inte  alltid  tjäna  företaget”  (Informant  6).  Informanten  som  är  chef  är  mån  om  att  medarbetarna  
ska lära sig saker, men vill samtidigt att det inte ska vara ett allmänt lärande, utan något som 
gagnar organisationen. Samtliga informanter uttrycker att lärande på arbetsplatsen är viktigt. 
Alla informanter menar att medarbetarsamtalet leder till personlig utveckling och nya 
kunskaper, just därför att man kartlägger kunskapsluckor och hittar vad varje individ behöver 
för att främja sin kunskapsutveckling. Informanterna uppger att en uppföljning görs kring 
utbildningar och kurser i flera av organisationerna, som är till för medarbetarens utveckling. 
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Utrymme för reflektion  

 
Flera av informanterna upplever att tid till reflektion är en positiv aspekt som 
medarbetarsamtalet resulterar i. De talar om att det tvingar medarbetaren att fundera över vem 
man är och vad man behöver förbättra i sin situation på arbetet, och samtidigt också hitta 
utmaningar. En informant sätter fingret på hur medarbetarsamtalet leder till reflektion när 
informanten säger följande: 

 

 “Det   mest   positiva   är   att   man   faktiskt   sätter   sig   ner   och   för   annars i dagliga 
kontakten med sin chef, och i möten och så, då fokuserar man ju på arbetet, men på 
medarbetarsamtalet då fokuserar man på personen, individen istället. Och det 
tycker jag är det bästa, man reflekterar över saker som man inte hinner med och 
reflektera  över  annars!”  (Informant 5) 

 

Informanten visar på att medarbetarsamtalet blir ett avbrott i det vardagliga arbetet och 
öppnar upp för ett tillfälle att reflektera som annars inte skulle bli av. Ännu en informant 
beskriver reflektion som en positiv aspekt av medarbetarsamtalet. Informanten gav kritik 
under medarbetarsamtal till en av sina medarbetare, som inte då tog det på ett bra sätt. När 
medarbetaren efteråt reflekterade över kritiken, ändrades personen beteende efter hand. Både 
chefen och kollegorna märkte skillnad. Informanten påvisade det såhär: 

 

“Jag  tror  inte  direkt  där  och  då  att  du  får  en  aha-upplevelse, utan där och då kanske 
du säger det och så vet du inte riktigt hur personen känner. Sen går det några 
veckor och så börjar du märka skillnad.[...] de grejerna jag poängterade tyckte jag 
och upplevde jag blev mycket bättre alltså halvåret som jag hade där. Och när jag 
pratade med folk som jobbade med honom, jo men då tyckte de också att det har 
faktiskt blivit mycket bättre. Men det nya man lär sig det tycker jag det är skillnad 
på just under samtalet och perioden efter. Oftast behöver du kanske några veckor 
och  smälta  feedbacken.”  (Informant 2) 

 

Informanten ovan beskriver hur denne upplevt att reflektion lett till utveckling. Informanten 
beskriver att reflektionen inte görs just där och då under medarbetarsamtalet. Utan att 
reflektionen snarare sker efter samtalet och att det behöver gå lite tid. Flera informanter 
uppger att medarbetarsamtalet ger utrymme att reflektera kring tidigare händelser och egna 
prestationer. Informanter från samtliga organisationer beskriver således upplevelser av att 
medarbetarsamtalet leder till att individer stannar upp i sitt vardagliga arbete och reflekterar 
kring sina styrkor och svagheter. De menar att det i sin tur leder till lärande och utveckling. 
En av medarbetarsamtalets mest positiva effekter anser de är just att medarbetarsamtalet 
avsätter tid för reflektion angående sig själv och sitt arbete.  
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Utbyte av erfarenheter och vikten av dialog 

Några av informanterna menade att en positiv effekt av medarbetarsamtalet är att det är ett 
forum där erfarenheter utbyts genom social interaktion. Det är ett tillfälle då utrymme ges åt 
att lära av varandra och dra nytta av varandras kunskaper. En informant beskriver en positiv 
effekt av medarbetarsamtalet på följande vis: “Jo   men   det   är   väl   just   att   man   utbyter  
erfarenheter. När man har olika, alltså alla har ju olika uppsättningar med erfarenheter och 
bakgrund, alltså vart man kommer ifrån och  så  […]  Det gör ju att man, det främjar ju lärande 
på  så  vis” (Informant 1). Informanten poängterar att när man är olika och kommer från skilda 
bakgrunder berikar och det kan leda till att lärande främjas. Vidare beskriver en informant 
nedan hur chefen och medarbetaren tillsammans under medarbetarsamtalet kan främja en 
kunskapsutveckling:  

 

“Alltså   man   tar   ju   upp   både   styrkor   och   svagheter.   Både   som   en   själv   har   lagt  
märke till, men även som chefen har lagt märke till. Då kan man ju hjälpas åt att 
tillsammans komma på ett sätt som kan göra att man utvecklas. Antingen om 
utbildningar eller om det handlar om att man själv ska ta tag i något. Antingen om 
det är något som jag själv kan göra, eller som den kan göra eller om man kan göra 
det  tillsammans.” (Informant 8) 

 

Informanten visar hur deltagarna i medarbetarsamtalet genom social interaktion och dialog, 
kan finna medarbetarens kunskapsluckor genom att lyfta fram svagheter och brister. När de 
gemensamt funnit dessa kan de skapa vägar för kunskapsutveckling för medarbetaren. 
Poängen är att informanten inte ensam kunnat hitta luckorna, utan att de tillsammans gjorde 
det.  

 

5.2. 2 Aspekter i medarbetarsamtalet som kan ha en hämmande inverkan på lärandet 
Ingen av de tillfrågade har uttryckt att medarbetarsamtalet i sig har någon negativ effekt på 
lärandet för individen eller organisationen. Däremot har några påvisat upplevelser av hur 
olika faktorer i medarbetarsamtalet kan stå i vägen för kunskapsutveckling och hämma 
individens lärande. Dessa faktorer beskrivs nedan.  

 

Att godta organisationens arbetssätt  

En informant beskriver organisationens arbetssätt kring medarbetarsamtal och vikten av att 
medarbetaaren trivs med arbetssättet för att få en positiv effekter på lärandet. 
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“Ja   det   är   väl   alltså, väldigt karriärinriktat och jag tror att är man inte en sådan 
person som drivs av det här, och triggas av det här, då kan det snarare bli motsatt 
effekt. Man känner liksom att systemet är inte gjort för min personlighet, jag vill 
lära mig mer av det här men att man inte riktigt förstår, eller passar in, eller triggas 
av den typen av signaler. För att jag tror inte att det är, det är ju ett ganska 
amerikanskt sätt, man ska bedöma sig själv och man ska vara duktig på att visa upp 
sig själv och så vidare. Och det tror jag inte alls passar alla.”  (Informant 5) 

 

I citatet ovan beskriver informanten hur denne tror att det är viktigt med medarbetare som 
passar i organisationen för att lärandet ska främjas. Informanten visar på att det kan bli 
problem om man har en personlighet som inte drivs av det arbetssätt som de har i 
organisationen, och trivs medarbetare inte med det sättet kan det få en hämmande effekt på 
lärandet. 

 

Medarbetarnas uttrycksförmåga spelar roll 

En informant har beskrivit att de fyller i en rapport inför medarbetarsamtalet, och att chefen 
läser detta. Vad medarbetaren har skrivit ligger till grund för vilka utbildningar de skickas på 
och vilka utvecklingsmöjligheter denne kan komma att erbjudas. Informanten beskriver vad 
som sker om medarbetare inte är bra på att kommunicera i tal eller skrift: 

 

 “Ja,  men  effekten  av  det  blir  ju  då  att  man  inte  lika  tydligt  får  fram,  det  blir  
inte dokumenterat, man kanske har gjort jättemycket bra saker [...] man 
kanske inte är så duktig på att skriva eller vad som helst, och då ser inte 
resten av organisationen det, så vad skulle jag säga, det slutar ju med att 
man kanske avstannar, fastän man kanske vill röra på sig, eller lära sig 
mer.”  (Informant 5) 

 

Här ger information uttryck för att medarbetare kan avstanna i sitt lärande på grund av att de 
inte har förmågan att uttrycka sig tillräckligt bra. Det informanten också pekar på är att de 
måste uppvisa sina prestationer för andra i organisationen, det görs genom den årliga 
rapporten. Är medarbetarna mindre bra på att kommunicera kan det hämma lärande. 

 

Värdet av uppföljning 

Nedan beskriver en informant hur denne upplever att dokumentationen av medarbetarsamtalet 
inte tas tillvara på det sätt de önskar. Informantens arbetsplats präglas av rotation av 
medarbetare i organisationen, vilket får till följd att uppföljningen och kontinuiteten av 
medarbetarsamtalet blir lidande. Det beskrivs på följande vis: 
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“Så  att  man  får  se  till  så  att  man  har  en  och  samma  chef.  Men  då  blir  det  krångligt  
eftersom, är jag här och jobbar idag, och vi sitter i vårt samtal. Och sen så kanske 
jag byter arbetsplats två eller tre gånger och får två eller tre andra chefer. Och så 
nästa år när man ska göra uppföljningen, ja då är man så långtifrån den här 
personen, så att det är det man jobbar på nu, att försöka att vi ska ha med samma år 
efter år. Och kunna göra uppföljningarna. Så det som händer efteråt kan ju vara ett 
problem.”  (Informant 10)  

 

Informanten beskriver att de har identifierat problemet med rotation och att de byter chefer. 
Det blir ett problem med vad som händer efteråt med uppföljningen. Vidare beskriver en 
annan informant hur en undermålig utvärdering av medarbetarsamtalet påverkar synen på 
medarbetarsamtalet:  “  Ja  det  kan  väl  lätt  bli  en  pappersprodukt,  att  det  är  något  som  ska  göras  
för sakens skulle och sen att det inte används rätt. Det är väl ett bra verktyg om det används 
rätt,   men   sen   krävs   det   ju   att   det   görs   också   och   det   man   kommer   fram   till   följs   upp”  
(Informant 7). Informanten menar att de i samtalet kommer fram till saker och ting som 
behöver följas upp om det inte görs, upplever denne samtalet som något de gör för sakens 
skull och att det inte leder till något som används. Flera av informanterna upplever att en god 
uppföljning är viktig för att främja individens kunskapsutveckling och skapa en positiv bild 
av medarbetarsamtalet. 

 

Ärlighet och självskattning 
 
Några av informanterna påvisar vikten av att vara ärlig i sin självskattning under 
medarbetarsamtalet, för att individens lärande ska främjas. En informant beskriver det så här: 

 

“Att   man   inte   säger   sanningen   för   att man mäts så otroligt mycket på våra 
medarbetarsamtal, att vi mäts på hur man presterar så att man visar upp sig bättre 
än man är istället för att då dölja att man saknar kunskap här. Just att man snarare 
vill framstå väldigt väldigt bra och att man, det har man ´det här har jag gjort´ alltså 
att det handlar väldigt mycket om prestation och hur man har presterat det och då 
framhäver man det, istället för att säga att det här saknar jag. Här saknar jag 
kunskap och det här behöver vi fylla på med. Det tror jag finns risker med just dem 
medarbetarsamtal  som  vi  pratar  om.”  (Informant 3) 

 

I det tidigare beskrivs hur organisationens betygsystem kan påverka medarbetarnas 
självskattning. Fler informanten menar att deras system, där medarbetarna betygsätts under 
medarbetarsamtalet, som sedan utgör grunden för medarbetarens lön, kan leda till att 
medarbetarna vill framhäva sina bästa sidor och undvika att lyfta sina kunskapsluckor.  
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Att inte styra för mycket 

Chefens styrning i målformuleringen under medarbetarsamtalet kan hämma medarbetarnas 
kreativitet  menar  en  av  de   intervjuade  cheferna  och  beskriver  det  enligt   följande:  “Negativa  
effekter med medarbetarsamtalet, det är snarare målstyrda som har negativa effekter att det 
hjälper till så mycket med fokus att jag som chef kanske styr för mycket“   (Informant 3). 
Chefen tydliggör att det kan vara negativt att denna lägger sig i för mycket. Informanten 
fortsätter beskriva hur målstyrningen under medarbetarsamtalet kan ha negativa effekter för 
medarbetarens kunskapsutveckling. Chefen uttrycker det såhär: 

 

 “Orden  som  vi  använder  är  alltså   imagination  alltså  att  man  ska  ha  mera… men 
samtidigt så vet man ju hur man ska göra sin chef nöjd och det kanske är det jag 
tycker är det viktigaste, men det kanske borde vara andra sker också som kan vara 
viktigare  som  inte  chefen  ser  liksom.”  (Informant 3) 

 

Informanten ger här en bild av hur denne menar att det finns en risk med att medarbetarnas 
kreativitet hämmas då chefen sätter upp mål för medarbetaren och trycker på det denne tycker 
är det viktigaste att fokusera på. 

 

Medarbetarsamtalet är inte enda verktyget 
 
Chefer och medarbetare har påvisat risken med att förlita sig för mycket på 
medarbetarsamtalet. En informant redogör det på följande vis:  

 

“Man kan inte komma och säga saker mitt i. Att om man har ett i april och sen ett i 
nästa april och så känner man att i augusti att där skulle jag vilja prova på något 
och det kommer nåt intressant jobb där. Och vissa kanske går iväg och talar om det 
på en gång, det där vill jag vara med på, det där vill jag göra. Medan vissa kanske 
inte,  fan  jag  måste  vänta  till  nästa  samtal.”  (Informant 10)  

 

Informanten ger en upplevelse av att medarbetarsamtalet kan stå i vägen för att medarbetare 
och chefer samtalar kring kunskapsutveckling under resterande tid av året. Fler informanter 
har beskrivit att de ser en risk med att bli för beroende av medarbetarsamtalet. De påvisar 
vikten av kontinuerlig feedback under hela året, och att medarbetarsamtalet inte bör användas 
som en fördämningslucka. De upplever att en tät feedback bör ges under hela året och att 
återkoppling inte ska samlas på hög, för att sedan framföras under medarbetarsamtalet. En 
informant beskriver det på detta vis: 
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 “Min  upplevelse  av  de  där  medarbetarsamtalet generellt är att de blir som en slags 
dans, där man på något sätt ska spela en roll i de där samtalen. Så det man inte har 
tagit upp direkt när det har hänt eller tagit upp i ett annat forum, det hamnar på 
pappret där liksom. Det är runt, innan och efter som verkligen kan förändra 
beteendena,  upplever  jag  i  alla  fall.”  (Informant 6)  

 

Informanten beskriver här hur denne upplever att kunskapsutveckling och förändringar främst 
sker innan och efter medarbetarsamtalet. Vidare beskriver denne att medarbetarsamtalet bara 
är startskottet, sedan måste det man samtalat om aktualiseras i vardagen, men att enkom 
förlita sig på själva samtalet för att utveckla sig det tror inte informanten på. De upplevelser 
som beskrivits påvisar hur de tillfrågade menar att det finns en risk i att förlita sig till fullo på 
medarbetarsamtalet. De menar att kontinuerlig återkoppling under hela året är viktigt för att 
förändring och utveckling ska bli till. 

 

Stress kring prestation 
 
Avslutningsvis har en informant påpekat att ytterligare något som kan hämma lärandet är när 
det ständigt finns en strävan att förbättra och prestera, det uttrycker personen såhär: “Men  
samtidigt så kan det skapa mer stress eftersom man har ett jobb att utföra samtidigt som man 
måste försöka hitta de här nya utmaningarna för att kunna utvecklas och bli bättre. Så det 
känner  jag  att  det  kan  skapa  lite  stress”  (Informant  4). Informanten menar här att denne har en 
drivkraft att utvecklas, men att det kan öka den individuella stressen. Vidare beskrivs att 
organisationen är mycket karriärs och prestationsinriktad, och detta är en något som kan öka 
stressen. 

 

5.2.3 Sammanfattning av resultat för den första frågeställningen 
Medarbetarsamtalets främsta styrka, upplever de tillfrågade, är att det främjar medarbetarnas 
kunskapsutveckling då kunskapsluckor synliggörs för att sedan utvecklas. Det har påträffats 
synpunkter på att den nya kunskapen som medarbetaren efterfrågar under medarbetarsamtalet, 
ska gagna organisationen för att den ska bli aktuell. Informanterna har även beskrivit 
upplevelser av att medarbetarsamtalet ger tid till reflektion. De ser det som positivt att 
samtalet ger tid och ett tillfälle att stanna upp i det vardagliga arbetet och reflektera kring sina 
prestationer och upplevelser i arbetet. Genom att reflektera kring utvecklingsområden kan 
dessa främja utvecklingen och få till stånd en utvecklad kunskap. Informanterna har påtalat att 
reflektionen görs under medarbetarsamtalet men även efter samtalet. Ytterligare en positiv 
effekt som har delgetts, är utbytet av erfarenheter som görs mellan medarbetare och chefer i 
medarbetarsamtalet. Genom social interaktion kan deltagarna i samtalet tillsammans finna 
kunskapsluckor och utvecklingsmöjligheter och förbättra de brister de funnit. 
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Inga upplevelser har påträffats angående att medarbetarsamtalet i sig skulle ha någon negativ 
inverkan på lärandet i organisationerna. Däremot har informanterna delgett upplevelser av 
olika faktorer i medarbetarsamtalet som kan stå i vägen för kunskapsutveckling. De har 
beskrivit vikten av att kunna uttrycka sig under medarbetarsamtalet för att de ska kunna 
framföra vilka kunskapsluckor de har. Vidare beskrivs att medarbetare bör trivas i, och förstå 
organisationens arbetssätt för att medarbetarsamtalet ska leda till kunskapsutveckling. De 
beskriver även vikten av en god uppföljning, för att medarbetarsamtalet ska tillvaratas och ge 
medarbetarna en positiv bild av medarbetarsamtalet. Om ingen uppföljning görs, finns en risk 
att kunskapsutveckling som skulle kunna ha skett, inte sker. Upplevelser angående 
betygssystem i medarbetarsamtalet har beskrivits och visat på att medarbetarnas ärlighet i 
medarbetarsamtalet kan påverkas. Upplevelsen har beskrivits vara att betygssystemet får till 
följd att medarbetarna undviker att lyfta deras kunskapsluckor, för att inte påverka 
betygsättningen. En risk finns att chefen kan lägga sig i för mycket när det gäller 
medarbetarens målformulering. När chefen sätter upp mål som denna önskar att medarbetaren 
ska nå, hämmas medarbetarens kreativitet att finna egna vägar. Upplevelserna har varit 
positiva angående medarbetarsamtalets effekt på kunskapsutveckling. Men 
medarbetarsamtalet är inte det enda verktyget för att främja kunskapsutveckling. Upplevelser 
har beskrivits om risken med att förlita sig för mycket på medarbetarsamtalet, vilket får till 
följd att diskussioner kring kunskapsutveckling inte förs under resterande tid på året. För att 
en god kunskapsutveckling ska ske kontinuerligt, finns upplevelsen av att feedback på 
prestationen bör ges under hela året. 

 

5.3 Presentation av resultat för andra och tredje frågeställningen 
Nedan presenterar vi vilka drivkrafter som informanterna beskriver att de motiveras av och 
hur dessa motivationsfaktorer påverkar lärandet i organisationerna. 

 

Kontinuerlig utveckling som drivkraft 
 
Samtliga informanter menar att en stor drivkraft för dem är att utvecklas på arbetsplatsen och 
att detta görs genom kontinuerlig kunskapsutveckling. Att sträva efter kontinuerligt lärande är 
därför en drivkraft för samtliga informanter och stor tyngd läggs vid detta då vi frågar vad 
deras drivkrafter är. En informant beskriver på följande sätt vad som motiverar denne: “Att  
lära nya saker, absolut. Men känna att jag utvecklas och hela tiden få nya utmaningar och att 
prova  på  nya  saker”  (  Informant 4). Vidare svarade informanten på frågan om hur dennes 
drivkraft påverkar medarbetarsamtalet och om det påverkar dennes vilja att vara ärlig i 
medarbetarsamtalet:  “Ja...  det  gör  det  ju  absolut.  Om  jag  inte  är  ärlig  och  säger  att  det  här  kan  
jag inte tillräckligt mycket om, det vill jag lära mig mer om. Då kan det ju hämma mig och 
hålla  tillbaka  och  vad  jag  skulle  kunna  lära  mig.  Om  jag  säger  att  jag  redan  kan  det,  ja…”  
(Informant 4). Informanten beskriver här hur medarbetarsamtalet är ett viktigt forum för att 
främja lärande och kunskapsutveckling hos medarbetarna.  
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Medarbetarsamtal ger utrymme för medarbetarna att argumentera för sin kunskapsutveckling 
och vad de önskar öka sin kunskap kring framöver. Under detta samtal uppger en informant 
att de får möjlighet att framföra önskemål om kompetensutveckling. Flera informanter 
beskriver upplevelser av att vilja utvecklas genom nytt lärande. En annan beskriver hur denne 
på arbetet självvärderar sig själv flera gånger om dagen för att främja sitt lärande och sin 
utveckling. För att kunna använda sin motivation och vilja att utveckla nytt lärande beskrivs 
vikten av att utvecklingsmöjligheter finns inom organisationen: 

 

 “Att  man  kan  se  att  om  jag  gör  det  här  nu,  så  skulle  jag  kunna  göra  det  här  om  tre  
år. Om den där vägen hade varit lite klarare för mig för nu har jag ingen aning. Jag 
sitter och gör det jag gör nu, men jag har ingen aning om vad nästa steg är. Vad jag 
ska jobba mot riktigt. Så det skulle nog motivera mig. Om du gör det här riktigt 
bra, så kanske  du  får  göra  det  där  sen.” (Informant 1)  

 

Informanten talar om att det skulle motivera denne om informanten såg en långsiktig väg 
framåt. Om informanten gör något här och nu, så kommer det i fortsättningen leda till något 
nytt. Det resultat som presenterats ovan visar att det finns en stor vilja och drivkraft att 
ackommodera nytt lärande och att kontinuerlig utveckling är viktigt för såväl de tillfrågade 
cheferna som medarbetarna. Det har även påvisat hur de tillfrågade informanterna ser 
medarbetarsamtalet som ett viktigt forum för att diskutera drivkrafter och ta tillvara på dessa 
för att främja individernas utveckling och lärande.  

 

Ett gott arbetsklimat och gemensam målsträvan som drivkraft 

En drivkraft som flertalet informanter påpekar är viljan att ha kul på jobbat. Att ha kul och 
trivas med sina kollegor ökar trivseln och är därmed en motivationsfaktor. En informant 
uttrycker det så här:  

 

“Jag   tror   ju   att   det   är   jävligt   viktigt   att   ha   bra   kollegor,   att   ha   bra   atmosfär   på  
arbetsplatsen. För det vet jag ju själv, man kan ha ett rätt trist jobb alltså, så länge 
man har bra kollegor. Det är värre att ha ett roligare jobb men skit till kollegor, det 
går liksom inte för det är så stor del på något sätt, som direkt är relaterad till jobbet 
så det tror jag är viktigt.”  (Informant 1)   

 

Citatet pekar på vikten av att trivas med sina kollegor och genom att ha kul på arbetet finner 
medarbetarna motivation. En chef beskriver vidare vad som driver denne:  
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“Nä men drivkraften är väl egentligen att alla ska trivas, tycka att det är kul att 
komma hit. Och sen att man gör ett bra jobb och att man känner ett engagemang. 
Gör man inte det, så ska man bara gå hit och vänta tills klockan blir fyra, då blir det 
ju inget kul. Utan att få alla och tycka att det är kul och komma hit. Jobba mot 
gemensamma  mål  och  ha  kul,  det  är  drivkrafter!”  (Informant 9)  

 

Här beskrivs viljan att ha kul på arbetet som en motivationsfaktor och informanten lägger till 
aspekten strävan mot gemensamma mål som en drivkraft. Nedan följer ett citat som också 
indikerar vikten av en gemensam målsträvan som drivkraft: 

 

 “Till  att  börja  med  är  det  ju  att  ha  en  bra  grupp.  Att  man  trivs  med  dem  man  jobbar  
med och att man trivs. Att man känner att alla jobbar mot samma mål och att alla är 
motiverade, för då blir ett ju roligt att jobba liksom. Och sen att man har ett tydligt 
mål med vad man ska göra liksom. Och sen är det ju såklart arbetsuppgifterna, för 
det   är   ju   därför   jag   har   det   jobbet   jag   har.   Att   man   trivs   med   det   man   gör.”  
(Informant 8) 

 

Informanten lägger till att trivseln, förutom gemenskap med kollegor, även innefattar 
arbetsuppgifter som är tillfredsställande. Vidare menar informanten att medarbetarsamtalet 
fokuserar kring dessa motivationsfaktorer för att ytterligare motivera medarbetaren till att 
göra ett bra arbete. Så här svarade informanten på frågan om dennes drivkrafter påverkar 
medarbetarsamtalet:  “Ja  det  är  ju  det  man  pratar  om.  För  det  är  ju  det  chefen  är  intresserad  av,  
att man ska vara motiverad och vara motiverad för att utföra ett bra arbete. Och då blir det ju, 
vad  behöver  du  för  att  du  ska  kunna  genomföra  ditt  arbete  på  ditt  bästa  sätt?”  (Informant  8).  
Informanten belyser att chefen har ett intresse i och behöver veta vad du som medarbetare 
motiveras av, och vad du behöver för att kunna göra ett bra jobb. De resultat som redovisats 
ovan påvisar att en arbetsgrupp som trivs med varandra och strävar mot samma mål motiverar 
större delen av de medarbetare och chefer som intervjuats. Genom ett trivsamt arbetsklimat 
upplever medarbetarna att de motiveras till kunskapsutveckling. 

 

Lön som drivkraft 

Beträffande lön som drivkraft skiljer sig informanternas upplevelser åt. Svaret på frågan om 
vad de tror att andra motiveras av svarade en informant på följande vis:  

 

“Ska  jag  säga  det?  Det är ju pengar! Jo, men pengar är en drivkraft för många [...] 
När man läser vad de verkligen tycker är viktigt, så står det ju, ja lön kommer ju 
ganska högt upp, men det är ju inte det absolut viktigaste utan det är ju trivsel! Så 
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trivsel är ju viktigare än pengar för de flesta. Men utan pengar, får man dåligt 
betalt,  så  trivs  man  inte.”    (Informant 9)  

 

Ytterligare en informant beskriver medarbetarnas drivkraft såhär: “Väldigt  olika.  Jag  vet  att,  
om man ska se det väldigt negativt, så är det lön! Det är den 25:e då kommer lönen, vissa 
kommer   igång   då   och   dem   är   nöjda   där”   (Informant   2). Men på frågan om vad de själva 
motiveras av blir svaret så här: “Ja,  men  det  är  nog  inte  lönen  i  varje  fall  tror jag. Nej, utan, 
det är just mitt  lärande”  (Informant  9).    En informant beskriver sin drivkraft på följande vis: 
“Jag  motiveras  absolut  av  att ha bra kollegor, det är klart att jag vill ju inte jobba gratis. Men 
det kanske inte är lika viktigt som att göra saker som jag tycker är kul, vill jag tro i alla fall. 
Så   är   det   ju”   (Informant   1). De citat som redovisats ovan påvisar en skillnad mellan vad 
personen ifråga själv säger sig motiveras av, och vad denne tror att andra motiveras av. Detta 
är något som flertalet av de tillfrågade svarade. Således har det varit svårt att finna svar på 
frågan om lön påverkar medarbetarnas drivkraft. En av de tillfrågade uttrycker lön som 
motivationsfaktor på nedstående vis:  

 

“Märkligt   få   tror  jag  är   lönen  egentligen,  som  är  motivation,   faktiskt   [...]  Kanske  
inte just att den fick en tusenlapp eller 1500 kronor mer i månaden, utan att, mest 
för att, eller diskussionen blir snarare att det är ett mått på dennes värderinger eller 
ett mått på hur den är värd för företaget. Och det tror jag snarare är, är drivkraften 
än lönen i  sig.”  (Informant 3) 

 

Informanten klargör i det föregående hur lönen är en motivationsfaktor för att den är ett bevis 
på medarbetarens prestation. Det är just dennes prestation som är den egentliga drivkraften 
och en bekräftelse på det arbete som utförts. En av de intervjuade cheferna beskriver nedan 
hur väl denne anser att lön kan motivera informantens medarbetare:  “Lön  försöker  jag  med,  
men jag upplever inte någon riktig effekt utav det heller, alltså personen blir glad, men jag 
upplever inte, jag tycker inte att personen   lägger   på   ett   kol   efter   det,   verkligen   inte”  
(Informant 6). Informanten beskriver här hur denne försöker använda lön för att motivera 
medarbetarna men att det inte får den genomslagskraft som informanten önskar. 

 

Ansvar som drivkraft  

Några av informanterna har beskrivit att de motiveras av ansvar. Här följer ett citat om vad 
som motiverar informanten: 

 

 “Jag   motiveras   av   ansvar.   Att   jag   har   så   pass   stort   ansvar   jag   kan   påverka  
organisationen och att jag verkligen kan känna att det jag gör, gör skillnad för 
företaget [...] Att min chef litar på vad jag gör för någonting, och även utmanar mig 
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med nya utmaningar. Saker som gör att jag får kliva ur min safezone, att jag får 
uppleva  nya  saker  och  att  jag  känner  att  jag  utvecklas  varje  dag!”  (Informant 5)  

 

Här beskrivs en vilja att utvecklas genom ansvar och att göra skillnad i organisationen. 
Genom nya utmaningar kan medarbetarens kunskapsutveckling främjas. En annan informant 
beskriver hur ansvar främjar lärande på följande vis: “Det   är   i   och   för   sig   om du får 
arbetsuppgifter, du får det här ansvarsområdet, då kanske man sätter sig in i det området lite 
mer  och  därmed  utvecklar  sin  kunskap  också  då.  Det  är  det  jag  kan  tänka  mig”  (Informant 7). 
Vidare beskriver en av cheferna hur denne genom utökat ansvar försöker motivera sina 
medarbetare:  “Att  försöka  att  inte  vara  med  för  mycket,  utan  att  kanske  kliva  in  i  slutskedet.  
Jag försöker att låta personer växa med sin uppgift, jag försöker att i takt med goda 
prestationer fördela kunderna på ett sådant sätt att personerna faktiskt får ett utökat ansvar och 
sådär”   (Informant  6).  Att  motiveras  av,  och  motivera  genom  ansvar  är  således  ett  sätt  att   få  
medarbetare att växa. Att fördela ansvar är ett verktyg som ökar medarbetarnas 
kunskapsutveckling och främjar ett lärande i organisationen. 

 

Erkännande som drivkraft 

Flertalet av de tillfrågade cheferna beskriver hur de upplever att deras medarbetare motiveras 
av  erkännande  och  positiv  feedback.  En  chef  beskriver  sin  erfarenhet  på  följande  vis:  “Beröm,  
alltså face to face beröm, upplever jag nog mest är det som får folk att växa. Även om de 
bara:  ‘Äh  det  var  väl  ingenting!’  Så  ser  man  i  deras  ögon  att  det  är  rätt  skönt  att  få  liksom”  
(Informant 6). Informanten beskriver hur beröm får medarbetarna att utvecklas och menar 
även att det motiverar dem till utveckling. Ytterligare en informant beskriver liknande 
upplevelser av hur erkännande kan motivera dennes medarbetare och flera av de tillfrågade 
cheferna vill, genom att ge feedback på ett väl utfört arbete motivera sina medarbetare till 
fortsatt utveckling och kunskapsfrämjande. Däremot har ingen av medarbetarna uttryckt 
erkännande som en motivationsfaktor.  

 

Chefernas drivkrafter 

I det material som vi samlat in framgick att chefernas beskrivningar av deras drivkrafter på 
arbetet skiljer sig något åt från de tillfrågade medarbetarna. Vi har därför valt att beskriva 
dessa skiljepunkter i ett eget stycke. En av cheferna beskriver sin drivkraft enligt följande: 

 

“Det   är   konkreta   resultat,   där   jag   ser   att   det   jag   gör   har   bidragit till att öka 
omsättningen, eller styra upp någon del i verksamheten som har blivit bra. Beröm, 
jag vet inte riktigt hur det är, så på det sättet, jag kan få det ibland, men det är 
väldigt subtilt. Däremot så märker jag det, alltså ökade ansvarsområden, det är ju 
en grej som jag taggar igång på, nu fick jag det här affärsområdet, det ser jag 
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liksom  som  ett  beröm.  Men  det  här  att  ‘Du  vad  bra  det  var’,  det  händer  inte  mig,  så  
att…”  (Informant 6)  

 

Ovanstående beskrivning tyder på ett organisatoriskt tankesätt som motivationsfaktor. Att 
kunna påverka den organisatoriska utvecklingen positivt, tycks motivera och leda till en 
personlig tillfredsställelse. Flertalet chefer berättar om liknande drivkrafter som motiverar 
dem i arbetet. En informant uttrycker det så här: “Att  man  vill  göra  saker  och  ting  bättre.  Jag  
vill göra det till en bättre kvalitet, att alla är nöjda, att vi får att kunden blir nöjd, att vi tjänar 
pengar, eller att företaget eller projektet tjänar pengar, det driver ju. Tid, kvalitet och pengar 
kan  jag  säga  driver”  (Informant  9). Även denne informant beskriver en drivkraft att förbättra 
organisationen. Drivkraften tycks vara att kunna förändra. Förändring innefattar att kunna 
förändra medarbetarnas synsätt i en positiv riktning. En chef beskriver sin drivkraft enligt 
följande vis:   

 

“Man  säger  ju  ofta  ‘du  kan  inte  lära  gamla  hundar  och  sitta’  [...] Sådana ovanor är 
svåra att bli av med och det blir ju inte lättare med åren kanske. Man har kanske 
jobbat med samma sak väldigt länge men när det väl går då, det smittar ju av sig i 
sektionen, det blir mer positivt. Det är ju kul alltså! Att man ser att de trivs bättre 
och att det funkar bättre det är kanske det roligaste! Då får du liksom en riktig 
energikick  liksom  att  oj!”  (Informant 2)  

 

Upplevelsen ovan pekar på att informanten drivs av att skapa ett arbetsklimat där 
medarbetarna trivs. Ytterligare en informant beskriver också hur denne motiveras när denne 
ser att medarbetarna trivs på arbetet. Det resultat som vi samlat in från de tillfrågade cheferna 
har påvisat hur cheferna motiveras av att förbättra och utveckla organisationerna.  

 

5.3.1 Sammanfattning av resultat för andra och tredje frågeställningen. 
Resultaten som framkommit av de tillfrågade informanterna visar att en stor 
motivationsfaktor är att, genom ett pågående lärande, utvecklas i arbetet. En drivkraft är också 
en trivsam arbetsmiljö som innefattar goda relationer mellan kollegor som tillsammans strävar 
mot gemensamma mål, samt att trivas med sina arbetsuppgifter. Lön tycks vara en 
motivationsfaktor där upplevelserna skiljer sig åt. Informanter har uttryckt att de inte själva 
motiveras nämnvärt av lön, men att de har upplevelser av att deras kollegor gör det. Ansvar 
och erkännande var motivationsfaktorer som påträffades och några av cheferna ämnade att 
motivera sina medarbetare genom utökat ansvar och positiv feedback, och på så vis främja 
utveckling och nytt lärande. Chefernas drivkrafter avvek något från medarbetarnas då de 
tenderade att motiveras av att påverka och förbättra organisationerna. 
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5.4 Presentation av fjärde och femte frågeställningen 
Nedan presenterar vi hur de olika hierarkiska positionerna som medarbetarna och cheferna 
har, upplevs och vilken roll de hierarkiska positionerna upplevs spela i medarbetarsamtalet. 
Vidare redogör för hur de olika positionerna upplevs påverka utvärderingen i 
medarbetarsamtalet och vilken följd det får för lärandet i organisationerna. Eftersom vi här 
beskriver upplevelser av maktförhållandet i medarbetarsamtalet, har vi valt att redovisa när 
det är en chef eller medarbetare som uttalar sig. Detta ser vi relevant för att visa de olika 
maktpositionernas betydelse. 

 

5.4.1 Hur de olika positionerna mellan chefer och medarbetare upplevs i medarbetarsamtalet. 
 

Klimatet i medarbetarsamtalet 

Informanterna har beskrivit olika upplevelser av hur klimatet i medarbetarsamtalet påverkas 
av   att   deltagarna   i   samtalet   innehar   olika   positioner.   En   chef   beskriver   det   så   här:   “Det   är  
väldigt öppet och frispråkigt och man talar om vad man känner. Det finns inget sådant här 
‘Åh  jag  är  rädd  för  chefen’”  (Informant  9, chef). Chefen beskriver ett öppet och ärligt klimat 
under medarbetarsamtalet. Vidare beskriver en medarbetare nedan hur denne inte upplever att 
de olika positionerna har någon större påverkan på klimatet, annat än att chefen innehar större 
erfarenhet:  “På ett sådant sätt att den personen har mer erfarenhet än mig. Men inte så att det 
är  auktoritärt  det  har  jag  inte  känt”  (Informant  4, medarbetare). Medarbetaren menar därmed 
att förhållandet mellan medarbetare och chef i dennes organisation inte är auktoritärt.  

En  annan  upplevelse  av  klimatet  beskrivs  på   följande  vis:  “Det  beror  på  vad  man  söker   för  
klimat, för självklart så är det ju alltid att man har, är man en chef och en medarbetare så är 
det   ju   att   chefen   har   en   högre   ställning,   så   det   är   ju   klart   att   det   påverkar”   (Informant   5, 
medarbetare). Medarbetaren beskriver att det i medarbetarsamtalet alltid är en underordnad, 
och en överordnad och att dessa positioner får en påverkan på klimatet. Vidare beskriver en 
chef följande om de olika positionernas påverkan:  

 

 “Jag  tycker  ändå  att  det  är  rätt  avslappnat  [...]  det  är  på  chefens  kontor  och  det  är  
jag som kallar till mötet som chef, så det kanske inte är så avslappnat som jag vill 
att det ska vara. Men det är ju inte ett strikt formulär och nu ska vi göra såhär och 
såhär. Så det är inte strikt på det viset. Jag kan tänka att det uppfattas som lite 
mindre  avslappnat  än  vad  jag  tycker  att  det  är.”    (Informant 1, chef)  

 

Av chefen påvisas en önskan från dennes sida om ett avslappnat klimat, men att denne känner 
en viss oro då chefens position påverkar medarbetaren i medarbetarsamtalet och att klimatet 
inte är så som chefen eftersträvar. Således har upplevelser samlats in av att deltagarnas olika 
positioner inte har någon större påverkan på medarbetarsamtalets klimat och det upplevs som 
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öppet och avslappnat. Andra menar att positionernas naturliga följd blir att klimatet påverkas 
och samtalet inte kan bli helt öppet. 

 

Personkemins betydelse 

Flera av informanterna delger upplevelser av att personkemin och relationen mellan 
medarbetaren och chefen, har stor betydelse för upplevelsen av medarbetarsamtalet. En 
medarbetare beskriver det på följande vis: 

 

 “Sen  tror  jag  ju  att  det  är  individuellt,  vilken  medarbetare och vilken chef det är. 
Och vilken relation de två personerna har [...] Har man en bra relation med sin chef 
och känner sig trygg, ja men då kan man vara ärlig, man kan vara rak och 
misstycker man så kan man säga det. Det får liksom inga följder utan det är bra att 
det  kommer  fram.”    (Informant 5, medarbetare)  

 

Medarbetaren ovan berättar hur denne anser att relationen påverkar medarbetarens känsla av 
trygghet och ärlighet i medarbetarsamtalet. Nedan följer liknande upplevelser av ytterligare en 
medarbetare angående personkemins påverkan: 

 

“Nu  har  vi  haft lite olika chefer och det beror ju på mycket liksom, det beror ju på 
personkemi. Vissa personer känner man ju att man kan öppna sig väldigt mycket 
för och det liksom blir ett neutralt samtal där ingen står över den andra liksom. 
Medan med andra personer kanske det inte gör det. Men man måste ju ändå, eller 
jag känner det, att man måste ju ändå, om man känner sig bekväm eller inte, så 
måste man ju ändå lyfta fram det man vill för att annars hamnar man ju på en dålig 
plats.”  (Informant 8, medarbetare) 

 

Även här beskrivs upplevelsen av att personkemin har påverkan på medarbetarsamtalet och 
dess klimat. Medarbetaren menar att det är viktigt att våga vara öppen och ärlig i 
medarbetarsamtalet, oavsett hur klimatet uppfattas. Detta för att främja sin 
kunskapsutveckling. Vidare beskriver en medarbetare att personkemin kan ha betydelse för 
utvärderingen som chefen gör, och ha en negativ inverkan på medarbetarens betyg som 
diskuteras   under   medarbetarsamtalet:   “   Negativt   kan   ju   också   vara   att   det   är   så   otroligt  
beroende på vilken chef du har och vilken kontakt man har med den chefen. Eftersom det är 
lönegrundande och sätta betyg på varandra, och om man inte drar riktigt jämt. Chefens chef 
granskar  ju  också”  (Informant 5, medarbetare).Medarbetarnas upplevelser pekar således på att 
en god relation och personkemi mellan medarbetare och chef, skapar trygghet under 
medarbetarsamtalet. 
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Kunskap leder till jämvikt 

En faktor som kan skapa en större jämvikt och utjämna hierarkin mellan chefen och 
medarbetaren är graden av kunskap. En chef  säger  följande  om  sina  medarbetare:  “De  är   ju  
hierarkiskt mycket mer över mig kunskapsmässigt och om de då märker att de har inflytande 
på mig då, då blir det väldigt jämbördiga i de här mötena.”   (Informant   3, chef). Chefen 
beskriver i det föregående hur personen anser att dennes medarbetare står över informanten 
hierarkiskt i kunskapsväg. Vilket gör att de har en påverkan på chefen. Vidare beskriver 
chefen att   det   finns   ett   beroendeförhållande  mellan   chef   och  medarbetare:   “Ja,  men   de   vet  
dem också, att jag behöver dem så att [...] alltså annars hade det inte funkat för det jag kan 
ingenting om det som de pratar om så att, det är väl bara att ta till sig det, man är som ett filter 
liksom”   (Informant   3, chef). Följaktligen påvisar chefen ovan hur medarbetarnas kunskap, 
som informanten menar är större än dennes egna, bidrar till en ökad jämvikt i positioner under 
medarbetarsamtalet. 

 

5.4.2 Hur de olika positionerna upplevs påverka utvärderingen i medarbetarsamtalet, och 
vilken följd det får för lärandet i organisationerna.  
 

Ärlighetens betydelse 

Medarbetarnas upplevelser har skiljt sig åt i vilja att vara ärlig kring sina kunskapsluckor i 
medarbetarsamtalet. En medarbetare säger så här om hur denne upplever sig kunna vara ärlig 
i medarbetarsamtalet:  “Ja.  Det  kan  jag.  Och  jag  ber  ofta  om  feedback  om  vad  de  tycker.  Jag  
kan förstå om andra, att man känner att man inte kan vara det, det gör jag. För att, just 
eftersom det handlar mycket om prestation och att man vill visa sig duktig. Men jag brukar 
vara ärlig.”   (Informant   4, medarbetare). Här beskrivs en upplevelse av ett öppet och ärligt 
klimat, vilket fler informanter instämt i. Det finns dock andra upplevelser. En chef säger 
följande om hur de olika positionerna i medarbetarsamtalet påverkar ärligheten i samtalet: 
“Ja,  ja  det  tror  jag.  Det  hade  blivit  öppnare  om  jag  inte  hade  varit  chef”  (Informant  1, chef). 
Uttalandet visar att det faktum att chefen är överordnad medarbetaren, påverkar 
medarbetarens vilja till total ärlighet i medarbetarsamtalet. Ytterligare en chef beskriver en 
liknande  upplevelse:  “Ja  det  tror  jag  absolut!  Och  det  är  så  här,  att  man  kanske  inte  är  100  %  
ärlig. Man vill hellre framstå som man är, jag höll på att säga bättre än man är men, man vill 
säga det som man tror att chefen vill höra” (Informant 3, chef). Uttalandet tyder på att chefen 
vill försöka uttrycka det som den tror att chefen vill höra, och att informanten vill framstå på 
bästa sätt inför sin chef, vilket kan visar på mindre ärlighet. Vidare beskriver en annan chef 
dennes upplevelser av ärlighet i medarbetarsamtalen så här:  

 

“Det  är  ju  alltid  målet  liksom.  Det  är  ju  det  man  vill  och  sen  som  sagt  om  man  når  
fram till 85 % till exempel så är jag jävligt nöjd. Så får jag försöka luska ut de sista 
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15 % mellan raderna då. Men helt, det tror jag inte. Jag tror att det är den här 
maktskillnaden. Det är ju en jävla beroendeställning också”  (Informant 1, chef) 

 

Chefen uppger här att denne anser att det inte är möjligt att uppnå total ärlighet, och menar att 
det beror på en maktskillnad. Samtliga chefer menar således att deras position påverkar 
ärligheten i medarbetarsamtalet. Beskrivningar från informanter visar hur de strävar efter ett 
ärligt klimat men att de upplever att det inte är möjligt att nå fullt ut, då deltagarnas olika 
positioner har påverkan på ärligheten i medarbetarsamtalet. Det har även påträffats en annan 
syn. Chefen nedan beskriver det som följande: “Nej,  och  jag  tror  nog  heller  inte  på  någon  total  
ärlighet, jag tror att det måste finns ett visst mått av diplomati, för att annars så tror jag att 
man sårar varandra. Och på det sättet sätter krokben för varandra, lite diplomati, lite 
rundningar  sådär  det   tror   jag  är  bra.  Faktiskt”  (Informant  6, chef). Chefen beskriver i citatet 
hur denne menar att hänsyn måste tas till varandra och att det därför inte bör eftersträvas ett 
klimat av total ärlighet i medarbetarsamtalet. Denne har också beskrivit hur denne tror att för 
mycket ärlighet kan leda till konflikt och att det i sin tur får negativa konsekvenser för 
medarbetarens utveckling. 

I de upplevelser vi samlat in från informanterna fann vi en skillnad i hur lönen påverkade 
medarbetarnas ärlighet i medarbetarsamtalet. I organisation D är lönen grundad i ett 
ackordsystem och medarbetarna kan endast påverka sin lön genom att arbeta snabbare och 
prestera i kvantitet. En medarbetare i denna organisation säger så här om hur dennes drivkraft 
påverkar viljan att vara ärlig i medarbetarsamtalet: “Det  påverkar nog inte vad jag säger. Jag 
skulle nog spela fram samma kort oavsett hur   läget   var”   (Informant   10, medarbetare). 
Följaktligen upplever medarbetaren ingen oro för hur medarbetarsamtalet ska påverka lönen. 
Resultatet i detta fall blir att medarbetaren inte finner någon anledning att undanhålla något 
angående sin prestation, under medarbetarsamtalet. I organisation A skiljer sig upplevelserna 
från organisation D åt. Organisationen är prestationsinriktad och lönen baseras på det betyg 
som sätts under medarbetarsamtalet. En medarbetare i organisation A säger följande om hur 
lönesystemet påverkar viljan att vara ärlig i medarbetarsamtalet:  

 

“Eftersom  det  är   lönegrundande  så  är  det  klart  att   jag   tänker  en  gång  extra   innan  
jag sätter en dålig bedömning på mig själv. Det gör jag ju. Men alltså, nu vet jag 
inte, jag tycker inte jag har varit i den situationen riktigt att jag behöver, men nog 
skulle jag, det är ändå som att jag tänker en gång extra innan jag säger att jag är 
dålig  på  någonting.”  (Informant 5, medarbetare)  

 

Medarbetaren menar således att det faktum att medarbetarsamtalet står till grund för dennes 
lön påverkar viljan att dela med sig av sina mindre bra prestationer för sin chef. Medarbetare i 
organisation C har uttryckt liknande försiktighet med självkritik under medarbetarsamtalet. 
Flera informanter påvisar en försiktighet i att framvisa negativa sidor i självskattningen då 
chefen har makten att påverkar medarbetarens lön. Resultatet från de tillfrågade som 
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redogjorts ovan, indikerar att det i detta fall finns en skillnad i medarbetarnas vilja att vara 
självkritiska inför sin chef under medarbetarsamtalet. Det finns en medvetenhet om att chefen 
har makten att påverka medarbetarnas lön, vilket får till följd att ärlighet angående 
medarbetarens prestationer och kunskaper påverkas. Om lönen går att påverka under 
medarbetarsamtalet tenderar medarbetare att vara reserverade för att framföra mindre bra 
prestationer i medarbetarsamtalet. I de fall då lönen inte påverkas av medarbetarsamtalet, var 
medarbetarna mer ärliga angående sina kunskapsluckor i medarbetarsamtalen.  

 

Kritik och konflikt som hämmande faktorer 

Upplevelser av att det kan uppstå en konflikt när medarbetarens självskattning inte stämmer 
överens med chefens utvärdering på denne, har påträffats. En medarbetare säger följande om 
skevhet i självskattningen:  

 

“Jag  har   inte  själv  råkat  ut   för  det  men jag skulle kunna tänka mig att eftersom i 
rapporten så sätter vi betyg på oss själva och det gör även chefen, och har man inte 
samma, så är ju detta lönegrundande och är det inte samma bild så skulle jag kunna 
tänka mig att samtalen kan gå ut ganska mycket på det. Ja att det kan bli en 
konflikt  liksom.”  (Informant 5, medarbetare)  

 

Medarbetaren pekar på att dennes bild behöver stämma överens med chefens bild. Gör den 
inte det finns en risk för konflikt. Vidare beskriver en chef liknande upplevelser så här: “Ja,  
generellt ja, sen så kanske man inte alltid tar fram den här, eller problemet är ju att säga emot 
sin chef ibland. Man tror att man är väldigt bra, när man egentligen är en medelmåtta i 
jämförelse  med   hur   de   andra   jobbar”   (Informant   1, chef). Ovan påvisar chefen att det kan 
finnas en skillnad i medarbetaren och chefens bedömning av medarbetarens prestationer. 
Denne menar också att chefen har en viss makt då denne är överordnad och att det finns en 
viss försiktighet från medarbetarens sida då det finns en rädsla för att hamna i konflikt med 
chefen. Följande chef menar att denne som chef också försöker undvika konflikt med sina 
medarbetare i medarbetarsamtalet. Problem uppstår då medarbetarna inte innehar en god 
förmåga att ta kritik, vilket kan generera i en konflikt. Chefen säger följande om hur 
mottagande  av  negativ  feedback  kan  tas  och  vilka  följder  det  kan  få:  “Ja,  ibland  om  du  lägger  
upp att det här kan du göra bättre, blir dem lite försiktiga. Det blir väldigt, vissa tar inte den 
här  ‘det  kan  du  göra  bättre’  på  ett  bra  sätt.  De  är  väl  mest  det  och  att  de  blir  lite  defensiva”  
(Informant 2, chef). Chefen berättar därmed om upplevelser av att framförande av kritik under 
medarbetarsamtalet får medarbetarna att bli försiktiga. En annan chef beskriver hur skevhet i 
utvärderingen av medarbetaren kan påverka medarbetarens självförtroende så här: 

 

“Man  kanske  påtalar  en  kunskapsbrist,  men  för  de  som  allra  mest  behöver  det,  kan  
jag snarare uppleva att det stannar vid en medvetenhet att man inte kan tillräckligt 
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mycket, och att man förändrar sitt självförtroende, att det kan landa fel och att det 
kan bli ´jaha här kan jag inte, jag är inte bra nog´, liksom. Och så ger man nästan 
upp från att förut känna att man är tillräckligt bra, och att man får sitta nästan, jag 
vet inte om det ligger i säljarens natur, att man nästan får argumentera för att ´du 
kan  faktiskt  tillräckligt  mycket  i  den  här  frågan!”  (Informant 6, chef)  

 

Chefen beskriver ovan hur den försämrade självkänslan, som kritik kan ge, kan påverka 
medarbetarens kunskapsutveckling negativt och att lärandet kan avstanna. 

 

5.4.3 Sammanfattning av resultat för fjärde och femte frågeställningen 
Det har påträffats olika upplevelser av hur positionerna mellan chef och medarbetare upplevs 
i medarbetarsamtalet. Några medarbetare och chefer berättar om upplevelser av ett avslappnat 
klimat där de olika positionerna inte känns av under samtalet. Både medarbetare och chefer 
menar att det faktum att deltagarna har olika positioner, får till följd att samtalet inte kan bli 
helt avslappnat. Det de flesta medarbetare tycks vara överens om är att personkemin mellan 
medarbetare och chef har stor betydelse för hur medarbetarsamtalet upplevs. Finns en god 
relation mellan dessa ökar känslan av trygghet i medarbetarsamtalet. Hierarkin kan jämnas ut, 
menar en chef.. Om medarbetaren innehar en större kunskapsbas än chefen, kan det leda till 
att under- och överordnad möts på en mer jämn hierarkisk nivå i medarbetarsamtalet. 
Upplevelser kring graden av ärlighet har skiljt sig åt både hos medarbetare och chefer. Det har 
även påträffats en skillnad i organisationernas lönesystem som har påverkat medarbetarnas 
ärlighet i självskattningen under medarbetarsamtalet. De organisationer som baserar 
medarbetarnas lön utifrån vad som diskuteras under medarbetarsamtalet, tenderar att ha 
medarbetare som är mer restriktiva i sin självskattning angående sina kunskapsluckor. I den 
organisation där medarbetarsamtalet inte påverkade medarbetarens lön fanns en vilja att vara 
mer ärlig under medarbetarsamtalet gällande självskattningen och kunskapsluckor. Det 
resulterade i att kunskapsluckor synliggjordes under medarbetarsamtalet och det lade grunden 
för framtida kunskapsutveckling.  

Chefer har beskrivit olika åsikter gällande strävan av ärlighet i medarbetarsamtalet. En chef 
beskriver att denne eftersträvar total ärlighet under medarbetarsamtalet, men att de olika 
positionerna står i vägen för att det ska kunna uppnås. En annan chef beskriver att denne inte 
eftersträvar total ärlighet. Chefen menar att medarbetare och chef måste visa hänsyn för 
varandra, och att total ärlighet kan leda till onödiga konflikter. Vidare beskrivs upplevelser av 
att konflikt kan uppstå då det finns en skevhet i utvärderingen av medarbetaren. Om 
medarbetarens och chefens bedömning av medarbetaren inte stämmer överens, finns dels en 
risk för negativa konsekvenser för medarbetarens självförtroende, men även en risk för 
konflikt. Upplevelserna är att konflikt och försämrad självkänsla kan leda till ett avstannade i 
kunskapsutvecklingen. 
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6. Analys 
Under detta avsnitt kommer vi att analysera vårt resultat utifrån de teoretiska 
utgångspunkterna vi presenterat tidigare i uppsatsen. Vi knyter an vår insamlade empiri med 
de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. 
___________________________________________________________________________ 

6.1 Analys med utgångspunkt i lärteorier  
Genom den studie vi har genomfört kan vi med hjälp av Kolbs lärmodell (1984) se att våra 
informanters svar angående erfarenhetsbaserat och reflekterat lärande är något att lyfta fram 
när det gäller medarbetarsamtalet. Kolb beskriver genom olika steg hur lärande kan komma 
till stånd. Steg ett är insamlande av information, vilket förekommer i samtliga organisationer 
vi undersökt eftersom de inför samtalet fyller i någon form av formulär som ligger till grund 
för samtalet. Steg två i modellen är observation och reflekterande. Här kan vi se en direkt 
koppling eftersom flera av informanterna uppger att de kartlägger sina styrkor och svagheter 
för att identifiera vilka kunskapsluckor som finns. Steg tre i Kolbs modell är att dra slutsatser 
utifrån de upptäckta upplevelserna. Vi kan se att de som genomfört ett medarbetarsamtal 
också beskriver att reflektion görs under medarbetarsamtalet som sen leder till någon form av 
uppföljning, vilket blir ett utfall av det specifika samtalet. De flesta informanterna menar att 
en av de positiva effekterna av medarbetarsamtalet är att det ger tid för reflektion, och att det i 
sin tur leder till utveckling. Detta sker under medarbetarsamtalet men också efteråt. Det sista 
steget i modellen är nytt beteende, att pröva de nya erfarenheterna genom handlingar, som i 
sin tur leder till nya erfarenheter. Vi kan se att medarbetare och chefer är positiva till 
medarbetarsamtalet, samt att de menar att det leder till kunskapsutveckling. Då de har tagit 
vara på uppföljningen menar de att de ser en skillnad efter medarbetarsamtalet. Flera 
informanter uttrycker att samtalet är ett tillfälle att reflektera över arbetet, vilket det inte finns 
samma utrymme till när de vardagliga sysslorna utförs. Medarbetarsamtalet är då det forum 
där reflektion kan ske. 

Genom interaktionen mellan chef och medarbetare som sker under medarbetarsamtalet, 
kommunicerar de om olika händelser och situationer på arbetsplatsen, samt om den personliga 
prestationen och ett socialt interagerande uppstår. Det vi ser i resultatet är att de utbyter 
erfarenheter och utifrån det sker ett lärande. Här ser vi likheter med Vygotskij (Strandberg 
2006) och hans tankar om lärande som en interaktiv process. Han menar att det är ett 
samarbete mellan exempelvis lärare och elev, och vi kan enligt vårt resultat se att det på 
liknande sätt sker ett samarbete mellan cheferna och medarbetarna. Vygotskij betonar att 
läraren, i vårt fall chefen, är både utmanare och deltagare. Vi ser likt Vygotskij att båda parter 
innehar en viktig roll för att utveckling ska ske. Båda parter är med i processen att kartlägga 
kunskapsluckor och hitta utvecklingsmöjligheter som leder till lärande. 

I likhet med Mikkelsens (1998) studie, var samtliga informanter positivt inställda till 
medarbetarsamtal och fann att det utgjorde en god funktion för att tillvarata deltagarnas 
intressen och ett bra verktyg för att främja lärande. Även Lindgrens (2001) avhandling pekade 
på medarbetares och chefer positiva inställning till medarbetarsamtalet, vilket de tillfrågade 
således instämmer i.  
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6.2 Analys med utgångspunkt i motivationsteori 
I likhet med Deci och Ryans teori (2000) om motivationsfaktorer, fann vi upplevelser från 
informanterna om inre och yttre drivkrafter. De beskriver inre drivkrafter som något som 
tillfredsställer inre behov så som kognitiva, sociala och fysiska utvecklingsfaktorer. Yttre 
motivationsfaktorer beskrivs ha ett utfall av någon yttre belöning som exempelvis lön. Utifrån 
vårt resultat utläser vi att de flesta av våra informanter drivs av inre motivationsfaktorer, och 
beskriver att det är viktigt för dem att utvecklas på arbetsplatsen. Detta ser vi som kognitiva 
behov som flera av medarbetarna har gett uttryck för. De har också påpekat vikten av ett gott 
arbetsklimat, vilket kan ses som ett socialt behov som drivkraft. Beträffande lön som 
drivkraft, finner vi att den har karaktär av både en inre och yttre motivationsfaktor. Yttre på så 
vis att det är en yttre belöning, men samtidigt påvisar en informant att lönen också är ett bevis 
på prestation, och att det är bekräftelsen på prestationen som är själva drivkraften. Vilket gör 
att i detta fall blir lönen en inre motivationsfaktor. 

Cheferna har uppgett att de motiveras av att påverka och utveckla organisationen och se 
resultat i verksamheten. Det kan ses som en bekräftelse på egna prestationer, vilket även det 
är en inre motivationsfaktor. Det är ett betyg på en väl utförd prestation. Denna 
motivationsfaktor får en positiv effekt på lärandet i organisationen. Genom Deci och Ryans 
definition av motivation “To  be  motivated  means  to  be  moved  to  do  something”  (Deci  &  Ryan  
2000, s.54), kan vi se att de drivkrafter som informanterna uppgett främst handlar om kunskap 
och utvecklingsmöjligheter. Resultatet visar att de också gör något, att de skapar 
handlingskraft att förbättra sig eller lära sig mer. Eftersom de uppgav detta ser vi att det får till 
följd att det skapar utveckling och lärande för organisationen. 

 

6.3 Analys med utgångspunkt i maktteorier  
I likhet med Lindgrens (2001) avhandling instämmer de flesta av de tillfrågade informanterna 
i att det finns ojämna maktpositioner i medarbetarsamtalet, och samtliga av de intervjuade 
cheferna har en strävan mot att utjämna denna hierarki för att mötas under samtalet. Dock 
menar de att total jämlikhet inte går att uppnå, då deras olika hierarkiska positioner står i 
vägen för det. Ambitionen är ändock att sträva mot symmetri för att skapa ett tryggt och 
avslappnat klimat. Detta kan relateras till Wilhelmssons (1998) avhandling som visade att 
symmetriska samtal bör eftersträvas för att främja ett lärande. Informanterna lägger stor vikt 
vid personkemi. De menar att en god personkemi mellan medarbetare och chef är en 
bidragande orsak till ett tryggt klimat där medarbetaren känner trygghet i att dela med sig av 
sina erfarenheter och tankar, vilket instämmer med Engströms (1990) avhandling som 
påvisade att relationen mellan samtalsdeltagarna påverkade symmetrin i samtalet. En 
informant uppgav att när medarbetaren hade mer kunskap än chefen, ledde det till att skapa 
mer jämvikt i relationen. Här kan vi utläsa ett beroendeförhållande som McGregor (1960) 
menar finns mellan människor. När chefen upplever sig vara beroende av medarbetarens 
kunskap möts således de båda på en jämnare hierarkisk nivå, vilket går i linje med Engströms 
(1990) avhandling. 
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Utifrån det insamlade materialet fann vi en intressant skillnad i de tillfrågade informanternas 
ärlighet under medarbetarsamtalet. I de fall då chefen hade makt att påverka medarbetarnas 
lön, fanns en viss försiktighet från medarbetarna att delge sina kunskapsluckor. När chefen 
istället inte hade någon större påverkan på medarbetarnas lön, upplevdes ett mer ärligt klimat 
under medarbetarsamtalet. Detta indikerar att cheferna har makt att tillvarata eller hindra 
medarbetarnas intressen så som Habermas (1996) menar. Det vill säga att främja, eller inte 
främja en god löneutveckling, personlig kunskapsutveckling eller andra aspekter. I likhet med 
den problematik som beskrivits i inledningen fann vi en svårighet angående att inneha en 
stödjande roll samtidigt som en kontrollerande och belönande roll som samtalsledare. 
Problematiken som våra informanter lyft, kan ha inverkan på strävan mot ett kontinuerligt 
lärande i organisationen. Både chefer och medarbetare har påtalat hur deras positioner kan stå 
i vägen för en hög grad av ärlighet i självskattningarna. När medarbetaren upplever att chefen 
har makten att påverka medarbetarens lön minskar således, i detta fall, styrkan av ärlighet i 
medarbetarsamtalet och risk finns att det leder till att kunskapsluckor inte uppmärksammas. 
När detta är fallet kan det leda till ett avstannande av lärandet och påverka lärandet negativt 
för såväl individ som organisation. När fallet är det motsatta, och medarbetaren inte känner att 
chefen har lika stor makt att påverka lönen, tenderar medarbetarsamtalet, i detta fall, att 
inneha en högre grad av ärlighet, vilket leder till att kunskapsluckor lättare kan hittas och 
kunskapsutveckling bli till. På så vis kan vi se som McGregor (1960) menar, ett 
beroendeförhållande mellan chefer och medarbetare. Chefen är beroende av medarbetarens 
ärlighet i självskattning för att på bästa sätt kunna främja lärandet i organisationen och 
medarbetaren är beroende av chefen då denne påverkar medarbetarens arbetsuppgifter och 
lön.  

I likhet med den problematik som beskrivs i inledningen angående chefens roll som både 
stödjande och kontrollerande, ser vi Engströms komponenter i dialogen som viktiga delar men 
också svåra att balansera mellan. Engströms komponenter kontroll, tillit och utveckling är 
eftersträvansvärt för en chef. Dock ser vi utifrån vårt resultat att en chef inte kan ha för 
mycket kontroll och styra för mycket i en medarbetares mål. Har en chef för mycket kontroll 
kan det hindra utveckling inom yrkesutövandet. Det är viktigt att ha en tillit till relationen 
mellan chef och medarbetare, men en chef som har för mycket tillit till medarbetaren har lite 
kontroll över personens utveckling. 
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7. Diskussion 
I den här delen diskuterar vi vår analys och drar slutsatser kring vårt resultat. Vi reflekterar 
över den metod vi har använt oss av och vad det har gett för utfall. Slutligen ger vi uppslag 
till vidare forskning. 
___________________________________________________________________________ 

7.1 Metoddiskussion 
I vår studie har vi intervjuat medarbetare och chefer. Vi har valt att inte undersöka ur ett 
bredare perspektiv på organisationsnivå, utan enbart fokuserat på informanternas upplevelser 
kring medarbetarsamtal. Våra informanter var relativt unga och cheferna hade kort erfarenhet 
av att leda medarbetarsamtal. Vi ser att resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi haft fler 
äldre informanter med i undersökningen, och det är möjligt att deras upplevelser kring 
drivkrafter och maktpositioner varit annorlunda och synen på hur det påverkat lärandet. Vad 
beträffar chefernas korta erfarenhet hade vi också gärna intervjuat chefer med längre 
erfarenhet. Tyvärr fann vi inga som tackade ja. Det hade varit intressant att ta del av deras 
upplevelser av längre erfarenhet. Vi ser att resultatet möjligen hade sett annorlunda ut och att 
det hade kunnat ge en bredare bild.  

Vi valde att ha med både medarbetare och chefer i vår undersökning, för att få en bredd av 
upplevelser och en nyansrik bild av samtalen. Vi såg att det kunde finnas en risk att cheferna 
kunde framvisa en positiv bild av medarbetarsamtal, då de är representanter för 
organisationen. Dock upplevde vi att cheferna var villiga i att dela med sig av såväl positiva 
som negativa aspekter, vilket framgår av resultatet.  Vi fann det mycket positivt för vår studie. 
Chefernas intervjuer tenderade att ta längre tid att genomföra än medarbetarnas. Vår 
upplevese är att cheferna gav utförligare svar och att de reflekterat mer kring 
medarbetarsamtalet. Detta tror vi kan bero på att de är ansvariga för medarbetarsamtalet och 
dess utformning. En anledning till att medarbetarnas intervjuer var kortare kan vara att de inte 
är involverade i processen att utforma samtalet och att de då inte tagit sig lika stort utrymme 
att reflektera kring det.  

I några av organisationerna valde chefer ut de medarbetare vi skulle intervjua och det är 
möjligt att resultatet sett annorlunda ut om vi hade haft ett slumpmässigt urval. Eftersom 
cheferna valde medarbetarna som vi intervjuade finns en risk att de valt de medarbetare som 
de anser bäst representera organisationen. Dock upplevde vi inga tendenser från medarbetarna 
att framställa organisationen på bästa sätt. Våra upplevelser är att de var villiga att dela med 
sig av såväl positiva som negativa aspekter som rör organisationerna. Vi ser även att det finns 
en risk att medarbetarna att blivit ditkommenderade och att chefen bestämt att de skulle delta. 
Det tror vi också kan vara en anledning till att medarbetarnas intervjuer var kortare. Vår 
upplevese av samtliga informanter är dock att det fanns ett intresse för att medverka i studien.  

Då vi hade en tidsram att anpassa oss till var det nödvändigt att avgränsa studien och dess 
urval. Vi är medvetna om att ett större urval och ett slumpmässigt urval, säkerligen hade gett 
en bredare bild av fenomenet medarbetarsamtal och lärande. Vi ämnade inte göra en 
generaliserbar studie, vilket således inte heller blev fallet. Avslutningsvis kan vi se att vår 
undersökning till stora delar stämmer överens med tidigare forskning i ämnet.  
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7.2 Övergripande diskussion 
Inför arbetet med vår studie fann vi det intressant att få en inblick i medarbetarsamtalet. Vår 
ambition var att få en inblick i huruvida medarbetarsamtalet påverkar individernas lärande 
och därmed organisationens lärande. Därav undersökte vi medarbetare och chefers 
upplevelser av medarbetarsamtalet och huruvida det upplevs påverkar lärandet i 
organisationerna.  

De motivationsfaktorer som informanterna beskrev sig ha, var främst inre drivkrafter såsom 
kontinuerlig utveckling genom förnyad kunskap. För organisationer som strävar efter ett 
oupphörligt lärande ser vi detta som ett glädjande resultat, då det får till följd att 
organisationers strävan efter ett lärande i organisationen underlättas och blir ett naturligt 
inslag. Även chefernas drivkraft, som beskrevs ha en karaktär av att förbättra och utveckla de 
organisationer de jobbade i, anser vi vara ett positivt resultat för organisationer som strävar 
mot ett oupphörligt lärande. Vår bild är att dessa inre drivkrafter är att de skulle kunna bero på 
att medarbetarna måste vara anställningsbara. Vi tolkar informanternas försiktighet angående 
kunskapsluckor i självskattningarna som ett sätt att försöka framhäva sina bästa sidor inför sin 
chef, eftersom denne har makt att påverka medarbetarens karriärsutveckling. Därav blir det 
viktigt för medarbetaren att påvisa för sin chef att denne är en medarbetare att satsa på och ge 
karriärutvecklingsmöjligheter. På så vis vidgas också medarbetarens anställningsbarhet och 
denne blir mer attraktiv på arbetsmarknaden. Drivkraften att utvecklas leder till nya 
karriärsvägar och säkrar på så vis medarbetarnas plats på arbetsmarknaden. Vi kan rikta en 
viss skepsis mot de drivkrafter som informanterna uppgett. Finns denna drivkraft och hungern 
på att utvecklas genom kontinuerligt lärande hos samtliga, eller är det en norm som efterföljs? 
Vi menar att samhällsutvecklingen som har en inriktning mot anställningsbarhet, ställer höga 
krav på individers prestationer. Vi frågar oss därför om drivkraften att utvecklas och lära nytt 
är en inre drivkraft som individerna känner, eller om det är normativt och något som 
medarbetare förväntas ha.  

Likaså ställer vi oss samma fråga kring chefernas drivkraft att ständigt utveckla 
organisationen och nå nya resultat. Kanske är det så att personer med dessa drivkrafter blir 
chefer av just den anledningen, men även här ställer vi oss frågan om inte även det är ett led i 
att vara anställningsbar och säkra en trygg och stabil plats på arbetsmarknaden. Vidare ser vi 
att denna anställningsbarhet och press på och prestationer, kan leda till en stress. En 
medarbetare berättade om upplevelser hur strävan till ständig utveckling ledde till att denne 
kände sig stressad och att det kunde få negativa konsekvenser för informantens välmående. 

När vikt läggs vid medarbetares kunskaper kan stora vinningar göras genom att dra nytta av 
varandras lärande och dela med sig av sina kunskaper, så som några informanter påvisat. De 
har uttryckt att de ser nyttan i att utbyta erfarenheter mellan medarbetare och chef under 
medarbetarsamtalet. Vi ställer oss dock frågande till hur villiga medarbetare är att dela med 
sig av sina kunskaper till sina kollegor i den organisation där stort fokus ligger på att 
betygsätta medarbetarna utifrån personliga prestationer och mål. I denna organisation sätts 
betyg på medarbetarna som sedan blir lönegrundande. Dessa betyg måste spridas mellan 
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medarbetarna och vi ser på så vis att det kan uppstå en tävlan om de höga betygen. Hur villiga 
är medarbetarna i det fall att dela med sig av sin kunskap? Här frågar vi oss om det kan finnas 
en risk att betygsystemet, som syftar till att förbättra medarbetarnas prestationer, istället kan 
leda till att medarbetarna behåller sina kunskaper för sig själva, vilket kan få negativa 
konsekvenser för organisationens lärande. 

Ytterligare en fråga vi ställer oss beträffande de drivkrafter som informanterna beskrivit, är 
lön som motivationsfaktor. Då några informanter berättat om upplevelser av att deras kollegor 
har lön som drivkraft, men att de själva inte ser lön som en stor motivationsfaktor. Här frågar 
vi oss om lön anses vara en skambelagd drivkraft? Kanske är det så att det finns en norm som 
menar att individer bör ha utveckling som motivationsfaktor, och därför anses det inte lika 
hederligt att drivas av lön. 

Vi kan utifrån det resultat som vi samlat in från de tillfrågade informanterna, lyfta fram några 
förslag att inkludera i medarbetarsamtalet för att främja lärandet i organisationen. Genom att 
ha en medvetenhet kring de hierarkiska positioner som finns i medarbetarsamtalet, och hur 
dessa kan påverka klimatet och ärligheten i samtalet, kan man sträva mot att utjämna denna 
hierarki i samtalet. Det kan bidra till att medarbetaren känner trygghet och är mer villig att 
dela med sig av såväl styrkor som svagheter. Detta kan i sin tur leda till att lättare finna 
kunskapsluckor och främja ett lärande. Medvetenhet kring lönesystemets påverkan på 
ärligheten i medarbetarsamtalet kan också vara viktig för att hitta vägar mot ett mer jämlikt 
klimat i medarbetarsamtalet. Vi förespråkar dock ingen total utjämning av hierarkin, då det av 
flera informanter påvisats upplevelser av att maktpositionerna inte kan suddas ut helt eftersom 
samtalet är uppbyggt kring att innehålla en underordnad och en överordnad.  

Vidare ser vi att motivationsfaktorer som lyfts under medarbetarsamtalet och som sedan 
tillvaratas, får positiva följder för lärandet i organisationen. Flera av informanterna har 
beskrivit hur de motiveras av utökat ansvar och erkännande. Motivationsfaktorer är självfallet 
individuella, men dessa är förslag på motivationsfaktorer som flera av informanterna har 
påvisat, och därför menar vi att de kan vara användbara att tillvarata. En annan aspekt som vi 
ser kan vara användbar att lyfta i medarbetarsamtalet, är att beskriva organisationens system 
och att argumentera för det så att medarbetaren får en förståelse för systemet och arbetssättet. 
Vidare ser vi att en konversation som fokuserar på att utbyta erfarenheter, och att 
samtalsledaren beskriver och argumenterar för vikten av att utbyta erfarenheter, kan öppna 
upp och möjliggöra ett utökat socialt lärande.  

Vikten av uppföljning har betonats av våra informanter och vi ser därför att det är en viktig 
komponent för att tillvarata och främja kunskap i organisationen. Vi menar att 
medarbetarsamtalet kan vara ett gynnsamt verktyg för att främja lärande, förutsatt att man 
utnyttjar det utrymme som medarbetarsamtalet ger och tillvaratar det. Om det inte görs finns 
risk för att både chefer och medarbetare ser medarbetarsamtalet som något rutinmässigt som 
ska avverkas, vilket kan få till följd att det bara blir en pappersprodukt, som en informant 
uttryckte det. Vi menar att medarbetarsamtalet är ett bra verktyg för att främja organisationens 
lärande. Dock vill vi framhålla att medarbetarsamtalet är ett av flera verktyg för att främja 
organisationens lärande och därför bör en viss försiktighet finnas kring att lägga för stor tilltro 
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till medarbetarsamtalet. Läggs en för stor vikt vid samtalet finns en risk att organisationens 
lärande inte sker kontinuerligt. Medarbetarsamtalet sker vanligen en gång per år och ger då 
utrymme åt att finna utvecklingsmöjligheter, men det är även betydelsefullt att medarbetare 
och chefer tillsammans har en dialog kring detta under resterande tid av året. Vi ser en risk 
kring att lita strikt till medarbetarsamtalet och att det blir det enda tillfället för feedback på 
arbetet istället för att det också sker kontinuerligt i vardagen. Genom att ta tillvara på 
feedback sker inte lärandet endast i medarbetarsamtalet, utan också under hela året. 

Vi ser även att medarbetarsamtalets popularitet, där 90% av alla organisationer i Sverige utför 
medarbetarsamtal, kan få till följd att det upplevs vara normativt för organisationer att utföra 
medarbetarsamtal, och att det blir viktigt för dem att uppvisa att de arbetar med 
medarbetarsamtal. Det kan finnas en risk att organisationer har medarbetarsamtal för att de 
bör, och att de i dessa fall inte tillvaratar dem på bästa sätt. 

Dorfman, Stefhan och Loveland (1986) beskriver olika dimensioner av medarbetarsamtalets 
utformning. Vi har undersökt två av dessa som vi anser håller sig inom ramen för den 
dimension som Dorfman m.fl. kallar utvecklingsmått. Dessa två är medarbetarsamtal med 
fokus på att vara stödjande, och medarbetarsamtal med fokus på prestationsförbättringar. En 
intressant iakttagelse vi gjort, är att den organisation som haft stödjande medarbetarsamtal har 
haft större grad av ärlighet i medarbetarsamtalen och på så vis öppnat upp vägar för att fylla 
kunskapsluckor. Det kan jämföras med den organisation som har medarbetarsamtal med 
karaktär av prestationsförbättring, där medarbetarnas prestationer tydligt mäts genom 
medarbetarsamtal två gånger per år. I den organisationen har medarbetare beskrivit 
upplevelser av att just fokus på prestation har gjort att de varit försiktiga i sina uttalanden 
kring sämre prestationer. Det blir viktigt för dem att kunna uppvisa bra prestationer och väl 
utfört arbete inför sin chef och därför finns denna försiktighet kring att påvisa sina 
kunskapsbrister. Därmed ser vi att det kan det finnas risk för att kunskapsluckor inte 
uppmärksammas. Det intressanta är att organisationen lägger krokben för sig själva i sin 
strävan mot att vara prestationsfokuserad. Vad beträffar medarbetarsamtalet i denna 
organisation så finns risk att organisationens fokus på prestation och strävan mot utveckling 
paradoxalt nog kan stå i vägen för att främja ett lärande.  

 

7.3 Slutsatser och uppslag till vidare forskning  
I vår studie har de tillfrågade varit positiva till medarbetarsamtal och menat att det är ett 
viktigt verktyg för att främja såväl medarbetares som organisationernas lärande. 
Motivationsfaktorn har i först hand varit drivkraften att utvecklas i arbetet genom kontinuerlig 
kunskapsutveckling. Upplevelserna kring huruvida medarbetarnas olika hierarkiska positioner 
upplevs i medarbetarsamtalet har skilt sig åt. Medarbetarsamtalet är ett forum för att finna 
medarbetares kunskapsluckor. En förutsättning för det är att medarbetarna delger dessa. 
Graden av ärlighet angående deras kunskapsbrister tycks, i detta fall, påverkas av 
personkemin mellan deltagarna i medarbetarsamtalet och organisationens lönesystem. Vid en 
god personkemi där medarbetaren känner sig trygg, och med ett lönesystem där chefen inte 
har större makt att påverka medarbetarens lön, tenderar medarbetarsamtalet ha en högre grad 
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av ärlighet. Det kan leda till att kunskapsluckor hittas och på så vis kan luckorna fyllas för att 
främja medarbetarens och organisationens lärande. Genom det resultat vi presenterat anser vi 
att vi svarat på studiens syfte och frågeställningar. 

Fler områden finns att undersöka kring ämnet medarbetarsamtal. Intressant vore att göra en 
jämförande studie mellan chefer och medarbetare angående deras upplevelser av 
medarbetarsamtal för att se huruvida upplevelserna skiljer sig åt beträffande 
medarbetarsamtalet och dess effekt. En annan intressant aspekt vore att undersöka om det 
finns någon skillnad i upplevelser mellan män och kvinnor för att utforska hur de olika könen 
upplever maktpositionerna i medarbetarsamtalet, samt att se vilka dessa likheter och 
skillnader kan vara. Likaså att undersöka män och kvinnors motivationsfaktorer, och huruvida 
de skiljer sig åt och i sådana fall på vilket sätt. Detta vore givande för att kunna tillvarata 
motivationsfaktorer i medarbetarsamtalet. Ett annat uppslag till vidare forskning är att göra en 
studie för att mäta ärlighet i medarbetarsamtal och huruvida individer ser motivationsfaktorer 
som normativa. I vår studie har vi fokuserat på informanternas upplevelser utifrån ett relativt 
litet urval. Intressant vore att samla in ett större underlag som belyser medarbetares ärlighet 
under medarbetarsamtal. Vidare vore det givande att undersöka vilka effekter 
medarbetarsamtalet har för organisationer och medarbetare, genom att studera organisationer 
före och efter implementering av medarbetarsamtal. 
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Bilaga 1 
 

Information till informanterna 

Vi  är  två  studenter  som  läser  till  Personalvetare  vid  Uppsala  Universitet.  Vi  skriver  nu  på  vår  
C-uppsats.  I  uppsatsen  vill  vi  bland  annat  undersöka  vilka  effekter  medarbetarsamtalet  har  för 
lärandet i organisationen/företaget. 

Genomförande: 

Intervjun beräknas ta ca 30-40 min 

Vi  kommer  att  spela  in  intervjuerna  för  att  lättare  kunna  arbeta  med  materialet  i  efterhand.  Det  
är  endast  vi  som  kommer  att  lyssna  på  inspelningarna  och  de  raderas  när  vårt  arbete  är  klar 

Etiska riktlinjer: 

–  Det  är  frivilligt  att  delta. 

–  Du  kan  när  som  helst  välja  att  avbryta  intervjun. 

– Dina uppgifter behandlas konfidentiellt. 

–  Informationen  vi  får  vid  intervjuerna  kommer  inte  användas  till  något  annat  syfte  än  till  vår  
C-uppsats. 

    

Vid  frågor  är  Du  välkommen  att  kontakta  oss: 

Anna Gruvberger 07*********    

Camilla Ulenius 07******** 

 
Tack  för  Ditt deltagande!  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide medarbetare 

Inledning: 

Vill du kort berätta om organisationen och din roll i det? 

Hur länge har du arbetat i organisationen? 

Medarbetarsamtal: 

Hur ofta har ni medarbetarsamtal? 

Kan du beskriva hur det är utformat? 

Vilka positiva effekter upplever du att medarbetarsamtalet har?  

Upplever du några mindre bra effekter av medarbetarsamtal? 

Lärande: 

Finns det något i medarbetarsamtalet som du upplever främjar din kunskapsutveckling?  

Finns det något i medarbetarsamtalet som du upplever hämmar din kunskapsutveckling? 

Vad upplever du att medarbetarsamtalet leder till?  

Görs några uppföljningar efter medarbetarsamtalet? 

På vilket vis upplever du att medarbetarsamtalet påverkar din kunskapsutveckling? 

Hur förhåller sig den organisation du arbetar i till medarbetarnas kunskapsutveckling? 

Motivation: 

Vad är din viktigaste drivkraft och motivation på jobbet? 

Påverkar dina drivkrafter din ärlighet i din värderingen av dina insatser i medarbetarsamtalet? 

Vad motiverar dig till nytt lärande? 

Vad görs för att tillvarata det i medarbetarsamtalet? 

Beroende/ makt: 

Upplever du att du kan påverka din kunskapsutveckling i ditt arbete? 

Hur upplever du att klimatet är under medarbetarsamtalet? 
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Upplever du att era olika hierarkiska positioner påverkar klimatet i samtalet? 

Upplever du att du vill och vågar uttrycka dina synpunkter? 

Om ja, vad tror du det är som gör att ni har ett så ärligt klimat? 

Om inte, vad tror du det beror på? 

Upplever du att du kan vara självkritisk i din självskattning inför din chef?  

Vad anser du är medarbetarsamtalets bästa funktion? 

 

Intervjuguide chef 

Inledning: 

Vill du kort berätta om organisationen och din roll i det? 

Hur länge har du arbetat i organisationen? 

Medarbetarsamtal: 

Hur ofta har ni medarbetarsamtal? 

Vill du beskriva hur är det utformat? 

Finns det direktiv uppifrån om hur medarbetarsamtalet bör genomföras? 

Hur mycket kan du påverka medarbetarsamtalets utformning? 

Vilka positiva effekter upplever du att medarbetarsamtalet har?  

Upplever du att det finns det några mindre bra effekter av medarbetarsamtalet? 

Vad upplever du som chef att medarbetarsamtalet ger dig? 

Vad gör ni med det material som kommit upp under medarbetarsamtalet, gör ni någon 
uppföljning?  

Lärande: 

Upplever du att medarbetarsamtalet leder till nya kunskaper för dig? 

Upplever du att medarbetarsamtalet leder till nya kunskaper hos dina medarbetare? 

Finns det några aspekter inom medarbetarsamtalet som du anser främjar lärandet i er 
organisationen? 

Finns det några aspekter inom medarbetarsamtalet som du anser hämmar lärandet i er 
organisationen? 



 

54 

Hur upplever du att medarbetarsamtalet påverkar medarbetarnas utvecklingsmöjligheter inom 
organisationen? 

Hur förhåller sig den organisation du arbetar i  till medarbetarnas kunskapsutveckling? 

Motivation: 

Vilka drivkrafter har du för att motivera dina medarbetare till nytt lärande? 

Vad tror du att de motiveras av? 

Hur mycket påverkar medarbetarsamtalet lönen för medarbetarna? 

Vad motiverar dig att utveckla ditt lärande? 

Beroende/ makt: 

Hur upplever du att klimatet under medarbetarsamtalet är? 

Upplever du att era olika hierarkiska positioner påverkar klimatet i samtalet? 

I sådana fall på vilket sätt? 

Upplever du att dina medarbetare är ärliga angående sin självskattning i medarbetarsamtalet? 

Hur upplever du att du kan skapa ett öppet och ärligt klimat mellan dig och din medarbetare 
under medarbetarsamtalet? 

Vad anser du är medarbetarsamtalets bästa funktion? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


