
 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Wik och Titus Hessel Welin 

Examinator:  Wieland Wermke 

Handledare:  Guadalupe Francia 

Det goda medarbetarsamtalet? 
En studie om anställdas perspektiv på medarbetarsamtal 

 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

Pedagogik med 

inriktning mot vuxna 

och arbetsliv C, 15 HP 

 

Rapport 2015vt01758 



 

Förord 

Först och främst vill ge ett stort tack till våra respondenter för deras medverkan: utan 

er hade studien inte varit möjlig att genomföra.  

Vi vill också tacka vår eminenta handledare Guadalupe Francia, vid institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet: för hennes 

tålamod och vägledning genom hela processen. 

Detta examensarbete är ett samarbete där samtliga kapitel har diskuterats och 

sammanställts av båda författarna. Därför vill vi slutligen även tacka varandra, och 

respektives insats.  
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Abstract 

This study deals with employee’s perspectives on performance appraisal interviews, 

at a smaller sales company. The purpose is to explain, and gain a bigger 

understanding of what the performance appraisal interview is to the employee. 

Another goal is to line out which aspects that makes up for a “good” performance 

appraisal interview. 

For this purpose, the main focus of the study is to answer three main questions: (1) 

employee’s perspectives on performance appraisal interviews, (2) are there any 

specific conditions that the employee attaches when he or she describes the 

performance appraisal interview, and (3) what constitutes a “good” performance 

appraisal interview.  

 

The study was conducted by doing qualitative interviews with six employees. The 

material gathered from the interviews, were analyzed with relevant theories on 

learning. In this case: Wilhelmsson’s the learning dialogue, and Vygotskij’s zone of 

proximal development.  

The results show that there is a dominant view among the employees that the 

performance appraisal interview is mainly about getting feedback. It also shows that 

the employees suggest that the relationship with the boss affects the performance 

appraisal interview’s output. Finally there is a discussion where the results of this 

study are being compared to previous research on the subject, and what implications 

there is for conducting further research within the field of pedagogy. 

 

Keywords: performance appraisal interview, learning dialogue, pedagogy, working 

environment, the zone of proximal development 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Denna studie behandlar perspektiv på medarbetarsamtal bland anställda på ett mindre 

företag inom försäljning. Syftet med studien är att försöka förstå och förklara vad 

medarbetarsamtalet betyder ur de anställdas perspektiv, och samtidigt vill vi måla upp 

en bild över vilka förutsättningar som karaktäriserar det “goda” medarbetarsamtalet.  

För att uppnå detta syfte, är studiens mål att besvara tre huvudsakliga 

forskningsfrågor: (1) vad är den anställdes perspektiv på medarbetarsamtal, (2) finns 

det förutsättningar som den anställde lägger särskilt vikt vid när han/hon beskriver 

medarbetarsamtal, och (3) vad utgör det goda medarbetarsamtalet.  

Studien genomfördes med kvalitativa intervjuer med ett urval av respondenter på 

totalt sex personer. Resultatet av empirin analyserades med hjälp av ett teoretiskt 

ramverk, som i det här fallet utgörs av: Wilhelmsson’s lärande dialog och Vygotskij’s 

proximala utvecklingszon. 

Det resultatet visar, är att det finns en dominerande syn bland de anställda att 

medarbetarsamtalet handlar om att få feedback. Även kontakten till chefen lyfts fram 

som en faktor för hur väl samtalet kan utspela sig. Avslutningsvis förs en diskussion 

där resultatet relateras till den tidigare forskningen på ämnet, pedagogiken som en 

vetenskaplig forskningstradition, samt implikationer för vidare forskning. 

 

Nyckelord: medarbetarsamtal, lärande dialog, pedagogik, arbetsmiljö, proximala 

utvecklingszonen 
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1. Pedagogik och medarbetarsamtal   
 
Dagens arbetsmarknad förändras i en allt snabbare takt. Teknologiska landvinningar 

har medfört att arbetet har blivit mer komplext i sig, men också att konkurrenterna om 

kunderna blir fler (Jarvis, 2003). För att organisationer idag skall ha en chans att 

överleva och vidareutvecklas, måste de göra vad de kan för att rusta sina anställda 

inför sådana förändringar. Ett sätt att göra detta på, är att tillvarata och fortsätta 

utveckla den kompetens som redan finns i organisationen (Mikkelsen, 1998). Utifrån 

detta perspektiv, ses just medarbetarsamtalet som ett sådant verktyg. Som också 

hjälper organisationen att lyfta blicken längre än till dagens produktion, vilket bidrar 

till en större medvetenhet i förhållande till organisationens oavsiktliga misstag, som 

till viss del begränsar den fortsatta utvecklingen (Dixon, 1998). 

 

Förklaringar av pedagogik konkret innebär, går det att finna flera svar på beroende på 

vem som tillfrågas. Å ena sidan är tanken med pedagogiken positiv, att människan via 

sitt lärande friskar upp sina gamla föreställningar, och blir på detta sätt ännu mer 

medveten om sin egen situation och plats i samhället. Å andra sidan finns det tillfällen 

då pedagogiken använts inom samhälleliga institutioner (exempelvis skolan), för att 

producera en viss typ av kunskap, och således en viss typ av samhällsmedborgare. I 

dessa fall har pedagogiken upplevts som fängslande (Bergstedt & Herbert, 2011, s. 5-

6).  

 

När vi skriver om pedagogik i samband med medarbetarsamtal, menar vi hur samtalet 

kan konstrueras efter bästa möjliga förutsättningar, så att det i sin tur gynnar lärande 

och fortsatt utveckling för individen i organisationen; Hur gamla och invanda 

föreställningar om hur ett arbete bör utföras kan bytas ut mot nya, och hur detta 

hjälper individen och organisationen till en högre grad av medvetenhet. Vilka 

förutsättningar det rent konkret handlar om, hoppas vi kunna redogöra för i takt med 

att studiens resultat växer fram.   
 

1.2 Begrepp 

För att på ett så effektivt sätt som möjligt guida läsaren genom studien, är det viktigt 

att initialt ge en översikt och beskrivning, av de ord och begrepp som dyker upp på 

flera ställen genom studiens gång. Detta görs för att dels underlätta läsningen, så att 

inte vederbörande behöver söka upp begreppens betydelse på egen hand, men det 

handlar också om att visa på hur vi forskare förstår begreppen, och vilken av många 

möjliga betydelser som vi valt att använda. 
 

1.2.1 Samtal   

Enligt Nationalencyklopedin är samtal ett “muntligt utbyte av synpunkter eller 

upplysningar”, vilket är den definition vi använder oss i studien. Detta tolkar vi, har 

att göra med att arbetsgivaren, förhoppningsvis finner ett intresse i att få sina 

anställdas synpunkter på saker och ting. Exempelvis hur vederbörande klarar av 

nuvarande arbetsbelastning. Detta går också att se ur den anställdes perspektiv, att det 

finns saker och ting som den anställde måste få berätta, för att i sin tur ha möjlighet 

att påverka sin egen arbetssituation.   
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1.2.2 Dialog 

Med begreppet “dialog” syftar vi till ett förhållningssätt mellan de som samtalar, där 

båda parter aktivt försöker sätta sig in i den andres perspektiv, genom att såväl tala 

som lyssna i lika stor utsträckning. På detta sätt fungerar dialogen som ett sätt att 

gemensamt skapa mening kring det som diskuteras, då individerna erkänner varandras 

sätt att se på världen (Dixon, 1998, s. 66).  
 

Denna betydelse av dialog i samband med medarbetarsamtal, använder vi därför att de 

allt snabbare växlingarna på dagens arbetsmarknad kräver att samtliga deltar i 

problemlösningen på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är inte längre någon expert som vet 

allt, och har därför ansvaret över att se till att den erfarenhet som de anställda sitter 

inne på kommer organisationen till nytta. Detta är något som vi tror sker genom ett 

gemensamt meningsskapande (Mikkelsen, 1998, ss. 11-13).  
 

1.2.3 Medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtal förstår vi som en planerad form av samtal som sker på tu man hand 

mellan arbetsgivaren och den anställde. Denna studie kommer att utgå från 

individernas egna upplevelser av att ha medarbetarsamtal, och därför vill vi i 

begreppet inte inkludera någon innehållslig dimension, då vi tror att uppfattningen om 

detta kommer variera bland de anställda. Det går också att se det utifrån perspektivet 

att när en arbetsgivare kallar till medarbetarsamtal, är det egentligen bara ett sätt att se 

till att den här formen av samtal äger rum. Det vill säga, att upprätta ett forum för en 

viss typ av frågor (Ljungström, 2001, s. 13).  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

I den här studien är vi intresserade av att försöka förstå och förklara 

medarbetarsamtal, som en form av samtal som sker på tu man hand mellan 

arbetsgivare och anställd i arbetslivet. Detta vill vi göra utifrån den anställdes 

perspektiv, då vi tror att uppfattningarna för hur ett medarbetarsamtal bör vara, 

varierar bland de anställda. Genom att undersöka detta perspektiv, hoppas vi sedan 

kunna måla upp en bild av vad som karaktäriserar det ”goda” medarbetarsamtalet, och 

vilka förutsättningar som behövs för att medarbetarsamtalet skall kunna klassas som 

just så.   
 

I och med detta syfte, mynnar studien ut i följande frågeställningar;  
 

 Vad är den anställdes perspektiv på medarbetarsamtal?     

 Finns det förutsättningar som den anställde lägger särskilt vikt vid när 

han/hon beskriver medarbetarsamtalet?  

 Vad utgör det goda medarbetarsamtalet enligt de anställda? 
 

1.4 Avgränsningar 

Vad ett medarbetarsamtal rent konkret innebär, är enligt delar av litteraturen svårt att 

definiera. Ljungström (2001, s. 13) skriver till exempel att det är mindre viktigt vad 

arbetsgivaren väljer att kalla det, så länge det finns ett forum där rätt typer av frågor 

behandlas. Då vi anser att detta oproblematiskt kan bestämmas objektivt, har vi valt 

att undersöka medarbetarsamtal utifrån de anställdas perspektiv. På grund av detta, 
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har vi valt att inte genomföra en komparativ studie, eftersom ett ledningsperspektiv 

inte hjälper att besvara syftet med studien. 
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2. Bakgrund   
 

I detta avsnitt kommer vi att lyfta fram material som beskriver några perspektiv på 

vad ett medarbetarsamtal är. Exempel på detta är styrdokument utifrån lagstiftning 

som berättar vad som skall ingå i ett medarbetarsamtal. Detta kan vi sedan använda i 

komparativa syften när vi tar itu med litteratur på ämnet, för att se vilka skillnader och 

likheter i perspektiv som finns. Samtidigt fungerar bakgrundsavsnittet som en form av 

historisk genomgång för att beskriva i vilken kontext som medarbetarsamtalet har 

växt fram.  
 

För att i ett initialt stadie skaffa en förförståelse för forskningsämnet, kommer vi 

också att ta upp relevant litteratur i ämnet, och detta kommer också att tas upp i denna 

del. 
 

2.1 Lagstiftning 

Den svenska riksdagen antog år 1977 en ny lag, med syfte att förebygga ohälsa och 

olycksfall i arbetet, samt att i överlag förbättra arbetsmiljön. Lagen som antogs var 

Arbetsmiljölagen (1977:1160), även förkortat som AML. Lagstiftningen säger att 

arbetsgivaren är skyldig att regelbundet undersöka verksamheten och dess 

arbetsmiljö, både ur ett fysiskt och psykosocialt perspektiv, samt är skyldig att vidta 

de åtgärder som krävs för att förebygga ohälsa eller olycksfall bland de anställda på 

arbetsplatsen (3 kap. 2 §, Arbetsmiljölagen 1997:1160). Även om lagen riktar sig till 

arbetsgivaren, som är skyldig att arbeta för en god arbetsmiljö, är det även den 

anställdes ansvar att samarbeta med arbetsgivaren för att uppnå detta (3 kap. 1 § 

Arbetsmiljölagen 1997:1160). 
 

Vilka åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta för att förebygga ohälsa eller 

olycksfall finns inte reglerat i lagstiftningen, men Arbetsmiljöverket (AV) har på 

regeringens uppdrag som uppgift att se till att arbetsgivaren och de anställda 

samarbetar för ett aktivt arbetsmiljöarbete. I Arbetsmiljöverkets uppdrag ingår även 

att reglera vad som gäller för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Det är utifrån det 

uppdraget som AV publicerar föreskrifter som detaljerat beskriver vad som är reglerat 

i olika situationer, olika arbetsplatser, branscher etcetera. Dessa föreskrifter tas fram 

tillsammans med arbetsgivare och fackförbund för att tillsammans komma överens 

om hur en god arbetsmiljö ska säkerställas (Arbetsmiljöupplysningen, 2015). 
 

I en sådan föreskrift skriver AV att arbetsgivaren kan undersöka arbetsmiljön genom 

att genomföra enskilda samtal med de anställda. Därför bör arbetsgivaren inneha 

kunskaper om hur sådana samtal skall genomföras, i syfte att undersöka och kartlägga 

arbetsmiljön, i kombination med andra metoder för undersökning och kartläggning av 

arbetsmiljön (AFS 2001:1).  
 

Ett verktyg som särskilt rekommenderas, som metod för att undersöka den 

psykosociala arbetsmiljön, är medarbetarsamtalet. Arbetsmiljöupplysningen, en ideell 

förening som ägs av Svenskt Näringsliv, LO (Landsorganisationen i Sverige) samt 

PTK (Förhandlings- & samverkansrådet PTK, tidigare Privattjänstemannakartellen), 

skriver på sin hemsida att medarbetarsamtalet ger arbetsgivaren, arbetstagaren och 

organisationen en utmärkt möjlighet att tala om respektives erfarenheter, önskemål, 

framtidsvisioner och utvecklingsmöjligheter tillsammans (Arbetsmiljöupplysningen, 



 5 

2015). I ett medarbetarsamtal får de anställda också möjlighet att yppa sina 

erfarenheter och tankar kring det som rör arbetsmiljön, trivseln på arbetsplatsen, 

relationen med kollegor och arbetsgivare. Medarbetarsamtalet skall således vara en 

dialog mellan chef och anställd, och inget förhör eller intervju (ibid.). 
 

I ett medarbetarsamtal kan exempelvis arbetsgivaren, tillsammans med den anställde, 

sätta upp ett gemensamt mål som både passar individen och organisationen. På detta 

sätt så utvecklas båda parter tillsammans. Desto viktigare är det att vid nästa års 

medarbetarsamtal, gå igenom vilka mål som sattes vid det förra medarbetarsamtalet, 

och blicka tillbaka för att utvärdera arbetsinsatsen. Arbetsmiljöupplysningen är 

samtidigt noggrann med att peka på att medarbetarsamtalet inte skall sättas upp i 

anslutning till lön, men snarare att de skall hållas isär. Arbetsmiljöverket menar att 

medarbetarsamtalet är en metod för att följa arbetsmiljölagen (1997:1160), och det 

gör även fackförbunden samt arbetsgivar- och branschorganisationerna, då 

medarbetarsamtalet inte bara förebygger ohälsa och olyckor på arbetsplatsen, utan 

också leder till utveckling för både individen och organisationen. 
 

2.2 Behovet av medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet har en lång historia inom den organisatoriska vardagen och 

används i många olika syften. Begreppet i sig kan nog få många att associera 

medarbetarsamtal med att “träffa sin chef”, men medarbetarsamtalet är mer än bara ett 

sätt för organisationens medlemmar att vidmakthålla förhållandet mellan chef och 

anställd. Det är också en möjlighet att tillse trivsel, utveckling, lärande och ta vara på 

medarbetarens bidrag till organisationen. Att kontinuerligt dra nytta av 

medarbetarsamtalets potentiellt positiva effekter, är ett sätt att också hålla ikapp med 

den höga förändringstakten i samhället. För att detta skall ske, krävs det dock att både 

organisationen och individerna lär, sedan styrker kompetensen genom 

vidareutveckling, allt för att kunna matcha marknadens förutsättningar (Mikkelsen, 

1998, s. 7 f).    
 

Att använda sig av medarbetarsamtalet i syfte att kontinuerligt lära individerna inom 

organisationen, blir sedermera mer av ett måste, i och med den mångfald av problem 

som den anställde varje dag kan möta i sitt arbete. Skolundervisningen rustar 

individen på ett sätt inför framtida problemlösning, men mycket av det som uppstår i 

samband med arbete har emellertid individen aldrig fått träna på. Individens 

utveckling är inte heller något som avslutas i och med att vederbörande går ut skolan, 

utan är en process som sker genom hela livet. Organisationen är däremot inte alltid 

den bästa platsen för utveckling då intern tävlan “att få sista ordet”, hindrar vissa 

individer att ta emot den information som är nödvändig för att de skall kunna 

omvärdera sin uppfattning (Mikkelsen, 1998, s. 11. Dixon, 1998, s. 20-21).  
 

Detta är ett problem eftersom det inte längre finns någon expert som vet allt, då 

komplexiteten i arbetet har förvärrats. Att lära på blir således ett måste för att klara av 

arbetet i längden. Det finns längre inget facit för varje fråga som kräver att samtliga 

på arbetsplatsen deltar i problemlösningen, och att lärande genom erfarenhetsutbyte 

utnyttjas av organisationen. Medarbetarsamtalet är i den här aspekten ett sätt att 

möjliggöra för kontinuerligt lärande på individ- och organisationsnivå, där dialogen 

mellan chef och anställd är kärnan (Mikkelsen, 1998, s. 12-13).  
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2.3 Medarbetarsamtalets vara  

För att ytterligare nyansera bilden för vad som typiskt kännetecknar ett 

medarbetarsamtal, är det en idé att också titta på vilka föreskrifter som finns kring vad 

samtalet bör innehålla. Ett exempel på en sådan föreskrift, är den som har getts ut av 

Arbetsmiljöverket, som vi redogjorde för tidigare. De likställer medarbetarsamtal vid 

att genomföra systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, där arbetsgivaren bör 

tillgodose alla fysiska, psykologiska, och sociala förhållanden som har betydelse för 

arbetsmiljön (AFS 2001:1).  
 

En annan författare som också är inne på den rent innehållsmässiga aspekten av 

medarbetarsamtal, är författaren Kerstin Ljungström (2001). Hon menar bland annat 

att medarbetarsamtalet är viktigt ur den aspekten, att blicken lyfts längre än till dagens 

produktion, och på detta sätt kan organisationen på ett mer effektivt sätt ta itu med 

problem i förhållande till arbetsmiljön. Ett samtal mellan chef och anställd i 

lunchrummet på kafferasten kan således inte fungera som ett substitut för ett 

medarbetarsamtal, då ett sådant samtal inte i tillräcklig utsträckning åskådliggör de 

problem, och störningar som kan påverka individen, och hennes möjlighet till att må 

och prestera så bra som möjligt. Ett medarbetarsamtal skall vara planerat, och sker 

enskilt mellan den anställde och arbetsgivaren. Ljungström menar också att 

organisationer inte bör stirra sig blint på vad det medarbetarsamtalet bör benämnas, då 

det inom arbetslivet finns många olika benämningar, såsom: utvecklingssamtal, 

chefssamtal, planeringsdialog eller årsdialog. I slutändan handlar det inte om vad vi 

väljer att kalla det, utan att det finns ett socialt sammanhang, ett forum för att ta upp 

en viss typ av frågor (Ljungström, 2001, s. 13). 
 

De olika arbetsgivar- och branschorganisationerna, har i sin tur sina egna riktlinjer för 

vad medarbetarsamtalet bör gå igenom. Livsmedelsföretagen, en arbetsgivar- och 

branschorganisation som verkar för livsmedelföretagen i Sverige, har i sina egna 

riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete, sammanställt några utgångspunkter för 

vad som bör behandlas i ett medarbetarsamtal. Exempelvis: Mål, uppföljning och 

resultat; Arbetsuppgifter samt arbetsfördelning, och relationen mellan arbetsgivare 

och anställd. Livsmedelsföretagen belyser samtidigt att det kan tyckas inkräkta på de 

anställdas privatliv att ställa frågor kring de anställdas hälsa, men att det är 

nödvändigt för att kunna förebygga eventuell framtida ohälsa (AFS 2001:1). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 7 

 

 

3. Tidigare forskning  
I denna del kommer relevant tidigare forskning som kan knytas till medarbetarsamtal 

att presenteras. Urvalet av tidigare forskning har gjorts med hänsyn till studiens syfte, 

som handlar om att vi vill försöka förstå och förklara vad medarbetarsamtal är. För att 

återkoppla till den bakgrundsgenomgång som gjordes i den förra delen, så är 

medarbetarsamtalet viktigt utifrån att både den anställde och organisationen måste 

lära för att anpassa sig till arbetsmarknadens allt snabbare växlingar. Denna 

tankegång är något som kommer prägla vår efterforskning på ämnet.   
 

För att hitta tidigare forskning har vi främst gjort sökningar via databaser, såsom; 

ERIC - Education Resources Information Center, Libris, DIVA -  Digitala 

Vetenskapliga Arkivet, JSTOR, Sagepub och EBCOhost, med hjälp av sökord såsom: 

“performance appraisal”, “performance review”, performance evulation”, “employee 

appraisal”, “performance management” och “employee engagement. Vi har också 

gjort dessa sökningar i kombination med exempelvis “dialogue” och “interview” för 

att täcka in den kommunikativa aspekten. Notera att samtliga av sökorden är på 

engelska, och det beror på att vi främst har velat röra oss med internationell forskning. 
 

Vi upplevde det stundtals som svårt att hitta relevant forskning, då svenskans 

“medarbetarsamtal” inte översätter sig särskilt väl till engelska. De sökord vi använde 

oss av hänvisade många gånger till studier som inte explicit undersökte 

medarbetarsamtal, utan snarare närliggande områden, såsom forskning inom 

ledarstilar, belöningssystem, och samtalsklimat, etcetera. Det fanns med andra ord 

inget uttalat fokus på just “samtalsformen” medarbetarsamtal som så. Den forskning 

vi har rört oss med har med andra ord varit relativt bred, då det är många aspekter 

som ofta täcks in, vilket har resulterat i ett ganska omfattade sorteringsarbete för att 

hitta de aspekter som kan relateras till vårt ämnesområde.  
 

En annan svårighet är att den forskningen vi har behövt gå igenom ofta har ett ganska 

så tydligt managementfokus när de anställda diskuteras. Det kan exempelvis handla 

om att forskaren, men på ett lite mer övergripande plan, vill titta på hur de anställda 

uppfattar hur de prioriteras, i och med insatser som går att likna vid den definitionen 

av medarbetarsamtal som vi gjort. Denna typ av forskning uttrycks i vår uppfattning 

därför ofta i kvantitativa termer, och ger således inte särskilt mycket djup, då 

forskningen inte utgår från de anställdas egna beskrivningar av att själva vara med 

och påverka, utan snarare mäter effekten av insatser som sätts upp utifrån ledningen. 

Vi har därför varit tvungna att göra en tydlig avgränsning i vad vi vill titta på, då vi är 

mer intresserade av att titta på forskning som utgår från den anställdes perspektiv, och 

möjligheten att själva påverka sin omgivning. Inte främst hur den anställde påverkas 

av omgivning, även om det också kommer att vara en del av det hela.  
 

3.1 Påverkansmöjligheter och att tänka tillsammans  

En forskare som diskuterar den anställdes påverkansmöjligheter för sin egen 

arbetssituation är Garner (2013). Han lyfter bland annat fram hur viktigt det är att den 

anställde verbalt uttrycker sin meningsskiljaktighet inför sin chef, då detta inte bara 

har positiva effekter för individen, men att på sikt så sporrar det också organisationen 
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till att förbli effektiv och innovativ. Anledningen är att konstruktiv feedback från den 

anställda utgör en viktig källa av information för hur ledningen tar sina beslut. Detta 

beror på att samtliga av organisationens medlemmar, är medskapare av vad som 

Garner kallar för en gemensam “social verklighet”, något som konstrueras i 

interaktionen mellan människor, då individers egna uppfattningar av den sociala 

verkligheten krockar med andras (Garner, 2013, s. 374-375).  
 

Hur detta hör ihop med beslutsfattande, ligger i tanken om att denna sociala 

verklighet får en förbättrad innebörd beroende på hur pass väl alla får möjlighet att 

bidra med sin röst. Detta beror på att mångfalden av perspektiv leder till ett 

ifrågasättande av det som tagits för givet, vilket leder till ett mer jämlikt ägarskap av 

den sociala verkligheten inom organisationen. Dagens organisationer bör därför satsa 

på att byta ut konventionella styrmetoder för hur de vill att den anställde skall anpassa 

sig efter organisationens mål, och i stället sporra till autonomi genom att uppmuntra 

till öppenhet och dialog (Wilhelmsson, 2006, s. 156. Raelin, 2006, s. 17-18. Raelin, 

2012, s. 819.). 
 

Att ledningen i större utsträckning börjar inbjuda till dialog med den anställda är 

emellertid inte tillräckligt för att en gemensam social verklighet skall kunna skapas. 

Den anställde måste genuint också känna att han/hon vill dela med sig av sina åsikter, 

vilket händer när den anställde känner engagemang för sitt arbete. En avsaknad av 

engagemang, leder ofta till att de anställda inte känner sig helt bekväma vid att 

uttrycka sina åsikter inför sin arbetsgivare. Organisationer bör därför jobba aktivt med 

att väcka ett engagemang hos sina anställda, om ett öppet samtalsklimat är något de 

eftersträvar (Gruman & Saks, 2011, s. 124-125).  
 

Arbetsgivaren bör dessutom visa på sin tillgänglighet genom att han/hon inbjuder till 

en öppen dialog. En öppen dialog är en samtalsform, där de anställda har möjlighet att 

komma med sina egna synpunkter och där arbetsgivaren intar en stöttande funktion, 

snarare än befäster sitt eget argument. Detta förhållningssätt bidrar i sin tur till att de 

anställda känner en trygghet i uttrycka vad de tycker, utan att det får negativa 

konsekvenser på något sätt (Dymock & McCarthy, 2006, s. 532).   
      

3.2 Att prata jämnställt 

Forskning som behandlar betydelsen av dialog i arbetsrelaterade kontexter, anser vi 

som intressant även om det inte rent explicit rör medarbetarsamtal. Därför har vi valt 

att också titta på hur dialogen kan fungera i andra sammanhang, och i andra typer av 

relationer än bara arbetsgivare och anställd. 

 

Grant (2010) undersöker i sin studie, uppbyggnaden av samtal mellan handledare och 

elev i samband med handledning av examensarbeten inom högre utbildning. I denna 

typ av relation finns det vanligtvis två varianter av samtalsmönster; En mer formell 

där eleven tar på sig en underordnad roll inför sin handledare i samtalet, och en typ av 

samtal som är något mer dynamisk, lekfull och jämställd. Ett visst mått av auktoritet 

är dock något som alltid kommer finnas i den här typen av relation, vilket påverkar 

samtalets möjlighet till att förbli jämställt. Handledaren däremot har möjlighet att 

motverka detta genom att “ge bort” en del av sin auktoritet till eleven under samtalets 

gång. Detta kallas för en dialogisk turtagning, där handledaren ger uttryck för, och 

befäster sitt eget perspektiv, samtidigt som hon/han erkänner det av elevens (Dysthe, 

2002, s. 535).  
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Ovanstående menar vi går att relatera till medarbetarsamtal, då båda formerna av 

samtal, på olika sätt, består i ett visst mått av ojämna samtalsmönster. Det är ojämnt i 

den aspekten att relationen mellan arbetsgivare och anställd alltid kommer att skilja 

sig i fråga om hierarkisk status, då arbetsgivaren ofta som sätter agendan för vad som 

skall tas upp. Dessutom har medarbetarsamtal ofta en stark koppling till sådant som 

rör individuell lönesättning och framtida karriärmöjligheter, vilket förstärker 

arbetsgivarens ledande position (Scheuer, 2014, s. 408). 
 

Arbetsgivaren vill ofta även stämma av hur den anställde klarar av rådande 

arbetsbelastning och eventuella framtida åtaganden. Med det perspektivet, kan det 

finnas en risk att den anställde inte alltid säger som det verkligen är, då detta inte 

passar in för normen för vad anställda förväntas klara av. Detta är något som i sin tur 

förstärker den anställdes underordnade position i samtalet, och i sin tur, också det 

ojämnställda samtalsmönstret (Jakobsen m.fl, 2010, s. 40). 
 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Av vad tidigare forskning visar, är det viktigt att den anställde uttrycker sina åsikter i 

det som rör arbetet. Inte endast för sin egen utvecklings skull, men också för att 

organisationen behöver de anställdas feedback för att kunna fatta bra beslut. Detta har 

att göra med den sociala verkligheten, om vad organisationen är och hur man jobbar -  

perspektiv på detta som alla av organisationens medlemmar bär på. I vilken 

utsträckning som olika perspektiv får komma till tals, är i sin tur vad som avgör hur 

pass jämlikt ägarskapet av denna sociala verklighet är. Konventionella styrmetoder 

för att få de anställda att ställa sig led bakom organisationens mål, är därför fel i den 

aspekten, av att målbilden bör baseras på ett kollektiv ägarskap som delas av 

organisationens alla medlemmar oavsett hierarkisk position. Arbetsmiljön bör därför 

sporra till öppenhet och dialog, då en större perspektivrikedom leder till större grad av 

samförstånd kring vad organisationen mål och syften. 
 

Att organisationen bjuder in till dialog är dock ingen förutsättning för att detta sker, 

de anställda måste samtidigt känna engagemang, och en genuin vilja av att dela med 

sig. Arbetsgivaren får i det här fallet en viktig roll, då han/hon får ansvaret av att 

upprätta ett samtalsklimat där de anställda känner förtroende inför att dela med sig av 

sina åsikter, utan att det får negativa konsekvenser på något sätt. Detta är en typ av 

ledarskap innebär en stöttande funktion, och inte den som hellre befäster sitt eget 

argument framför den anställde. Att upprätta ett samtalsklimat som uppmuntrar till 

öppenhet, och inbjuder till dialog, har dock andra aspekter som hänsyn måste tas till. 

Till exempel relationen mellan arbetsgivare och anställd, som alltid kommer att vara 

ojämnställd i den aspekten av att arbetsgivaren befinner sig högre upp inom hierarkin, 

och ofta sätter ramen för vad som är viktigt att prata om. Detta blir särskilt tydligt om 

medarbetarsamtalet har en koppling till sådant som rör framtida karriärmöjligheter 

inom organisationen, och hur den anställde uppfattar sina nuvarande åtaganden. 

Risken finns att den anställde inte säger som det är, då ifrågasättande av arbetet inte 

går under normen för hur en medarbetare förväntas bete sig.  
 

3.4 Tidigare forskning i relation till val av teori  

I stora drag behandlar den tidigare internationella forskningen, som vi tagit upp under 

detta avsnitt, hur den anställde genom dialog tillsammans med ledningen öppnar upp 
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för fler möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. Med anledning av detta, 

kommer vi fördjupa oss i de rent kommunikativa aspekterna av medarbetarsamtal, 

och i sin tur väljer vi ett teoretiskt ramverk som tillåter oss att titta närmare på detta.  

 

Det vi samtidigt saknar i forskningen, är studier som behandlar hur de anställda 

faktiskt upplever sina möjligheter till att föra dialog och komma till tals i samband 

med medarbetarsamtal, då forskningen oftare utgår från ett uttalat management-

perspektiv. Det finns anledning till att spekulera varför det ser ut på detta sätt. En 

möjlig orsak skulle kunna vara att uppfattningar rörande vad som egentligen 

karaktäriserar ett medarbetarsamtal, skiljer sig mellan olika arbetsrelaterade kontexter 

i världen. Scheurer (2014) menar till exempel att medarbetarsamtal som så (den 

formen som vi forskare är bekant med), är mer vanligt förekommande i Skandinavien. 

Detta skulle behöva kompletteras med andra källor, och skulle då kunna fungera som 

en möjlig förklaring till varför vi sett en avsaknad av detta perspektiv inom 

internationell forskning. 

 

Vi hoppas därför med denna studie, att kunna bidra till den befintliga forskningen, 

genom att ge en bild av hur den anställda faktiskt upplever sina möjligheter till att 

föra dialog i medarbetarsamtal, och hur detta korrelerar med det som finns uttalat på 

en mer övergripande nivå: i styrdokument/lagstiftning och ur ett lednings- och 

managementperspektiv. En komparativ studie skulle därefter kunna genomföras av 

andra forskare, exempelvis hur de anställdas uppfattningar rörande medarbetarsamtal 

skiljer sig från ledningens.  
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4. Teoretiskt ramverk  
 

Här under presenteras det teoretiska ramverk som har använts för att förstå den empiri 

som samlats in. Vi tar, som nämnt i avsnitten ovan, utgångspunkt i dialogen som ett 

lärande verktyg, och därför kommer ett teoretiskt ramverk med detta i åtanke att 

väljas. Emellertid anser vi inte att endast denna teori är tillräcklig för att beskriva allt 

det som vi vill titta på, och med hänsyn till detta kommer en kompletterande teori att 

väljas. 
 

4.1. Lärande dialog  

Lena Wilhelmsson är en forskare vid fakulteten för utbildning vid Stockholms 

universitet. I sin studie “Lärande dialog”, undersöks dialogen utifrån ett lärande-

perspektiv, då lärande enligt Wilhelmsson är en kollektiv process som sker i samband 

med social interaktion mellan människor (Wilhelmsson, 1998, s. 3).  
 

I relation till dialogen, talar Wilhelmsson om det hon kallar för “symmetri” i samtal. 

Detta innebär att samtliga samtalsdeltagare får ett lika stort talutrymme. Detta är den 

mest ideala formen av samtal, som föregås av ett jämlikt, aktivt, och förståelseinriktat 

förhållningssätt, vilket är en av förutsättningarna för en lärande dialog. Den 

symmetriska samtalsformen, är vad som i större utsträckning möjliggör för ett 

ömsesidigt lärande mellan de individer som deltar i samtalet, eftersom alla parter tar 

initiativ för att skifta perspektiv i samtalet. Detta förhållningssätt går ut på att 

individerna aktivt lyssnar, responderar och på detta sätt för diskussionen framåt. Det 

handlar om i likhet med begreppsdefinitionen för dialog i denna studie; Att erkänna 

hur andra ser på världen, och genom att aktivt göra detta kan man få andra och sig 

själv att i större utsträckning ändra uppfattning. Detta är drivkraften till vad 

Wilhelmsson kallar för “perspektivförändring”, som hon ser som synonymt med 

lärande i samtal (Wihelmsson, 1998, s. 102. s. 129-130).  
 

Att uppnå symmetri i samtal är detsamma som att minska skillnader i dominans 

mellan de som talar enligt Wilhelmsson, då hon i sin studie kom fram till att det finns 

ett tydligt samband mellan vilken position individen har inom organisationen, och hur 

mycket talutrymme denne får. Hon bedrev sin studie genom att analysera 

gruppsamtal, och i de flesta av fallen var det en person med ledande befattning som 

talade mest, medan de på en lägre position i förhållande till hierarkin, tog på sig en 

underordnad samtalsroll. Detta benämns i ett senare skede för de “professionellas”-

samtal; Att människor som innehar ledande befattningar ofta är vana med ett 

“tolkningsföreträde”, vilket får dem att oftare vilja styra samtalet (Wilhelmsson, 1998, 

s. 111. s. 128).  

 

Detta är en av anledningarna till att symmetri i samtal ofta inte uppnås. En annan 

anledning kan vara att de som innehar en lägre stående position förhållande till 

hierarkin, själva är med och bidrar till att skapa assymmetri, genom att aktivt ta på sig 

en underordnad samtalsroll. Detta är vad Wilhelmsson kallar för ett kommunikativt 

“skruvstäd” (Wilhelmsson, 1998, s. 111. s. 147). 
 

Assymetriska kommunikationsmönster inom en organisation uppstår med andra ord 

när samtalets deltagare bekräftar varandras position i förhållande till hierarkin. 

Arbetsgivaren får fortsätta med att inneha tolkningsföreträde, och stå för nära sitt eget 
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perspektiv med distans till andras, medan den anställde i sin tur avstår från att dela 

med sig av sina egna åsikter. I längden leder detta dock till en lägre grad av 

perspektivförändring och sin tur lärande i samtal (Wilhelmsson, 2006, s. 248).  
 

Begreppet perspektivförändring och vad det konkret innebär, är något som 

Wilhelmsson utvecklar med vad hon kallar för “intentioner”, och som bygger på att 

alla individer har inneboende tidigare erfarenheter, som kan väckas till liv i samtal 

genom att dessa explicit efterfrågas. Alltså, om individerna syftar till att lära sig av 

varandras erfarenheter i samtal, är en förutsättning att detta sker via ömsesidig 

påverkan från alla deltagare i samtalet, genom att man tillåts att dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Det sociala sammanhanget spelar med andra ord stor roll för 

möjligheterna att individer kan lära sig av varandra och de erfarenheter som vi bär på 

(Wilhelmsson, 1998, s. 150). 
 

Det sociala sammanhanget på arbetsplatsen går i sin tur att dela upp mellan ”inre” och 

”yttre” faktorer, och ger därigenom än bättre överblick över hur samtalsklimatet på 

arbetsplatsen kan påverkas. De yttre faktorerna har att göra med på vilket sätt 

företagskulturen stöder och prioriterar tid för samtal; Om det finns en personalpolicy 

som förespråkar vikten av kontinuerlig dialog bland de anställda, och mellan chef och 

anställd – både formellt som informellt. De inre faktorerna handlar om hur pass vana 

de anställda är vid ha personliga samtal, och hur de tidigare har präglats av att ha 

sådana samtal. Goda erfarenheter underlättar för samtalets deltagare att föra dialog 

med varandra, på samma sätt som att dåliga erfarenheter gör individen mer benägen 

att dra sig tillbaka. Men å andra sidan arbetar de två faktorerna alltid sida vid sida, då 

alla de små samtalen i korridoren om vardagens bekymmer (som behjälps av en 

personalpolicy som förespråkar sådant), bygger upp ett större förtroende hos de 

anställda inför att samtala och föra dialog, vid de lite mer ”utömmande” och 

personliga samtalen (Ljungström, 201, ss. 20-22). 
  
Wilhelmssons tankar om den lärande dialogen är ett bra verktyg när man vill öka sin 

förståelse kring hur lärande sker via social interaktion människor emellan. Emellertid 

är det inte bara så enkelt, då möjligheten till att föra dialog kan hindras på olika sätt. I 

förhållande till den här studien som undersöker perspektiv på medarbetarsamtal bland 

några anställda, vill vi tro på att det ömsesidiga förhållande samtalarna emellan, som 

Wilhelmsson talar för i sin studie, kommer att vara en av grundbultarna för det goda 

medarbetarsamtalet. Anledningen är att ett sådant scenario möjliggör för individerna 

att i större utsträckning dela med sig av sina egna arbetsrelaterade erfarenheter, och i 

sin tur perspektivförändring. Till en större grad av lärande och utveckling för både 

arbetsgivare och anställd. Detta anser vi som särskilt viktigt om medarbetarsamtalet 

skall fungera som en arbetsmiljö-förbättrande åtgärd. Wilhelmsson skriver att de 

villkor som arbetsplatsen bygger på, uppfattningar kring uppförande och hur arbetet 

bör utföras etcetera, beror hur pass väl samtalets alla deltagare har möjlighet att få 

bidra med sina egna åsikter. Det räcker således inte bara med att ha en intention, den 

anställde måste också få tillfälle att uttrycka den (Wilhelmsson, 1998, s. 156). 

 

4.2 Den proximala utvecklingszonen  

Den proximala utvecklingszonen är ett perspektiv på en form av lärande som 

utvecklades av den ryske forskaren Lev Vygotskij. Teorin beskriver i kort hur 

människor kan ta hjälp av mer ”kompetenta” individer, för att lära sig mer än vad de 

kunde ha gjort på egen hand. I sin ursprungsform handlar teorin om hur barn är 
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begränsade att på egen hand lära sig förbi den ”aktuella” utvecklingszonen, som de 

befinner sig under olika stadier i livet, och hur långt de har kommit i sin mentala 

utveckling. Andra begrepp som beskriver samma sak är exempelvis ”individens 

närmaste utvecklingszon”. Avslutningsvis visar Vygotskijs studier att hjälpen från 

mer kompetenta individer, såsom andra barn som kommit längre i sin mentala 

utveckling, har stor betydelse för barnets egna kognitiva utveckling (Kravtsova, 2009, 

s. 11. Bråten m.fl, 1998, s. 93).   
 

För att komplettera Wilhelmsson, är detta också en teori som beskriver hur lärande 

sker via den sociala interaktionen mellan människor, men med den distinktionen att 

samtalspartnern fungerar som en potentiell ”lärare”. Individen/barnet/den anställde, 

får i det här avseendet en skjuts i sitt eget lärande, genom att få hjälp av någon som 

har mer kunskap om det aktuella området, och en bättre inblick i detta än vad som 

hade varit möjligt på egen hand (O’Donnel & King, 1999, s. 39 f).  
 

Hur vi tänker kring den proximala utvecklingszonen i förhållande till 

medarbetarsamtal, och varför den kompletterar teorin om den lärande dialogen, är att 

chefen till den anställde, har potential att fungera som en coach, genom att facilitera 

den anställde till lärande i den proximala utvecklingszonen med hjälp av sin något 

större kunskap på området. Detta är dock en förutfattad mening då det lika gärna kan 

gå båda vägar, eftersom den anställde i många fall vet sådant om arbetet som inte 

chefen vet. I denna studie har vi dock avgränsat oss till att utgå från den anställde och 

hur denne lär sig i medarbetarsamtal, och en komparativ studie kring detta kommer 

därför inte att göras.  

 

Vidare tror vi att teorin om den proximala utvecklingszonen, kommer ge det 

teoretiska ramverket kring medarbetarsamtal, en innehållslig dimension där det 

faktiska som sägs får betydelse för lärandet. Det är en vidareutveckling av 

Wilhelmssons tankar kring ”intentioner”, och hur inneboende erfarenheter är viktiga 

för hur vi lär oss av varandra. Wilhelmsson menade att intentionerna väcks till liv i 

samtal genom att dessa explicit efterfrågas via dialog. Som vi ser det, har både den 

anställde och arbetsgivaren, ett lika stort ansvar att väcka varandras intentioner till liv, 

genom frågor som direkt berör arbetet. Exempelvis osäkerheter kring hur arbetet bäst 

kan utföras.  

 

När detta sker, kan den mer kompetente individen på områden fungera som en coach 

som faciliterar den andre till lärande i den proximala utvecklingszonen. Detta ser vi 

som särskilt viktigt när arbetsuppgifterna i sig blir mer komplexa - att det i mindre 

utsträckning finns ett ”bästa” tillvägagångssätt.  
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5. Metod  
 

I denna del beskrivs först metoden för hur datan har samlats in: ansats, 

generaliserbarhet, metodens uppbyggnad, och de etiska överväganden som har gjorts. 

Detta följs sedan av en redogörelse för urvalet, planering och genomförande, 

reflektioner kring hur det sedan gick, validitet och reliabilitet, och analysmodell. 
 

5.1 Metodansats & generaliserbarhet  

För att fånga upp en viss sorts kunskap måste valet av metodansats göras med flera 

aspekter i åtanke, exempelvis de frågeställningar som ställts för att besvara syftet med 

studien. Detta beror på att olika metoder har sina variationer i den benämningen av 

vilken typ av kunskap som är möjlig att fånga upp (Fejes & Thornberg, 2015, s. 17). 
 

I denna studie har vi valt att utgå från den anställdes perspektiv för att skapa oss en 

bättre bild av medarbetarsamtal, och vi har följaktligen formulerat forskningsfrågor 

med hänsyn till detta. Forskningsfrågorna formulerades i sin tur med hänsyn till 

studiens metodansats, som i det här fallet föll på den kvalitativa forskningsintervjun. 

Inspirationen till detta har vi hämtat från Kvale, då vi på detta sätt får vi möjlighet till 

att förstå oss på något ur den levda vardagsvärlden såsom den intervjuade uppfattar 

den. Målet är följaktligen att kunna återge en bild av verkligheten så som den 

uppträder för oss, men via våra respondenters egna beskrivningar (Kvale, 2014, s. 41). 
 

Vid användandet av kvalitativ metodansats är det samtidigt viktigt att vi som forskare 

förblir uppmärksamma på vår egen förförståelse, då den empiri som samlas in, i stor 

omfattning kommer att präglas av denna förförståelse. Därför kan vi inte påstå att vi 

försöker beskriva givna sanningar om hur fenomenet medarbetarsamtal ser ut, men 

snarare att vi gör en egen tolkning. Detta får samtidigt en konsekvens i relation till 

studiens generaliserbarhet, alltså, att vi använder oss av vår unika förförståelse som 

ett aktivt tolkningsredskap. Detta gör det svårt för andra forskare att bedriva samma 

studie och komma fram till identiska resultat. Vid användandet av en kvalitativ 

forskningsansats, kan vi således inte diskutera vidare studiens resultat är 

generaliserbara, då vi endast gör en tolkning av verkligheten som kommer att förbli 

unik för oss (Fejes & Thornberg, 2015, s. 19 f.). 
 

5.2 Metod för datainsamling  

Litteraturen ger som tidigare sagt, flera förslag på hur forskaren kan strukturera sin 

intervju beroende på vilken typ av kunskap som skall fångas upp, och efter noga 

övervägande kom vi fram till att en semi-strukturerad intervjuteknik skulle passa oss 

allra bäst. Detta sätt att intervjua liknar ett vardagligt samtal, fast med den 

distinktionen att den har ett syfte och inbegriper en specifik “teknik”, som varken 

innebär ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär.  

 

Valet av detta sätt att intervjua på, har vi gjort med anledning av att studiens syfte; Att 

beskriva medarbetarsamtalet ur den anställdes perspektiv. Att behålla samtalet 

någorlunda öppet tillåter oss att erhålla beskrivningar ur den anställdes synvinkel, då 

vi tillåter vederbörande att beskriva det hon tycker är intressant och relevant för oss. 

Samtidigt är det viktigt att vi inte tillåter att samtalet kommer av sig och behandlar fel 

typ av ämnen, och därför inbegriper den semi-strukturerade intervjutekniken också en 
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intervjuguide som kretsar kring på förhand formulerade teman som skall behandlas 

(Kvale, 2014, s. 45).  
 

Dock skall intervjuguiden ses mer som en riktlinje för att rätt ämnen diskuteras, än 

som ett fast frågeschema. Risken med att hålla ett alltför strikt och slutet samtal är att 

frågorna mer utgår från forskarens egen förförståelse, än den värld som forskaren 

försöker förstå sig på. Detta kan skapa ett ogynnsamt samtalsklimat, då det för 

respondenten snabbt blir uppenbart att de frågor som ställs söker en viss typ av svar, 

vilket i sin tur skapar en “vi och dem”-känsla, där det är den som intervjuar som avgör 

vad som är ett bra svar och inte (Kvale, 2014, s. 140-141). 
 

För att hålla en bra balans mellan att tillåta respondenten att tala öppet och att ställa 

frågor utifrån våra teman, insåg vi snabbt att det var desto viktigare för oss att 

fokusera på samtalets riktning än att konsekvent ställa nya frågor. Konsten var att veta 

när en följdfråga var passande att ställa, så att respondenten ytterligare skulle fördjupa 

sin beskrivning, och samtidigt ge oss en rikare bild av det diskuterade fenomenet. 

Samtidigt, när en ny fråga borde ställas för att bryta respondentens ”utsvängningar”, 

och leda vederbörande in på nästa tema. 
 

Den intervjuguide vi använde oss av var uppbyggd kring ett par teman, som i sin tur 

byggde på förförståelse vi skaffat oss genom via litteratur på ämnet, det teoretiska 

ramverket och tidigare forskning. I uppbyggnaden av frågor, inledde vi varje tema 

med att ställa en något mer öppen fråga, såsom “Kan du berätta om för mig om?”, 

eller “Kan du beskriva en gång då? Syftet med detta var att respondenten skulle bli 

bekväm vid att diskutera det aktuella temat, innan samtalet rörde sig mot mer direkta 

frågor inom temat. 

 

Exempel;  

 

Inledande fråga:  

”Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur dina MA-samtal brukar se ut? 

Exempelvis vanliga samtalsämnen?”  

 

Direkt fråga:  

”Upplever du att de samtalsämnen som vanligen tas upp är relevanta för dig? På 

vilket sätt då?”  

  

(Hela intervjuguiden finns redovisad i slutet av studien, se bilaga 1.2).  
 

5.3 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer skall ses mer som riktlinjer och vägledning i 

forskningsprocessen, snarare än regler som bör tillämpas oavsett vad som händer. Det 

kommer alltid att finnas situationella faktorer som avgör när de riktlinjerna är 

moraliskt relevanta att tillämpa och inte (Kvale, 2014, s. 17).  
 

Det viktigaste är att vi som forskare handlar med hänsyn till studiens respondenter, 

och att vi tillämpar de forskningsetiska principerna i den mån att vi säkerställer för 

detta. Forskningen både viktig och nödvändig för individernas och samhällets 

utveckling, och därför måste forskningen inriktas på väsentliga frågor och hålla hög 

kvalitet. I denna studie om medarbetarsamtal, har vi som forskare utgått från fyra 
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principer som enligt Vetenskapsrådet skall styra etiskt riktig forskning, och dessa är; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2014).  
 

Informationskravet handlar om att forskaren måste informera alla deltagare om deras 

uppgift i studien, och vad som gäller för deras deltagande. Syftet med undersökningen 

skall också redovisas, samt en kort beskrivning av genomförandet. Detta är något som 

vi anser att vi uppfyllt, genom att ungefär en vecka innan självaste intervjuerna skulle 

äga rum, så delade vi ut blanketter till varje deltagare som beskrev: vilket 

ämnesområde vi var intresserade av att undersöka, genomförandet, vår akademiska 

bakgrund och inom vilken institution vi kom ifrån; samt kontaktvägar vid frågor till 

både oss och vår handledare, och ett förtydligande över att deras medverkan är 

frivillig. Dessa blanketter samlade vi sedan in påskrivna inför varje intervju (VR, 

2014). 
 

Samtyckeskravet var något vi la grunden till när vi initialt informerade att deras 

medverkan helt och hållet var frivillig, i samband med informationskravet. För att 

förtydliga detta för studiens deltagare, redogjorde vi för detta ännu än gång, innan 

varje intervju (VR, 2014). 
 

Konfidentialitetskravet är nära besläktat med det som gäller för offentlighet och 

sekretess, och hur forskaren bör hantera etiskt känsliga uppgifter om varje deltagare. 

Denna etiska riktlinje har vi tillämpat på vår forskningsprocess, genom att studien inte 

lägga vikt vid att registrera sig vare ålder eller kön. Detta ger respondenterna den 

anonymitet som behövs, så att de inte skall behöva känna att deltagande i studien får 

negativa konsekvenser för berörda, i det fall då deras identitet framgår av studien 

(VR, 2014). 
 

Nyttjandekravet handlar om att den insamlade datan, i det här fallet av våra intervjuer, 

inte får användas i andra sammanhang än vid just detta vetenskapliga syfte. Alltså, 

inte vid något annat forskningssammanhang än vårt eget om medarbetarsamtal. Detta 

var något som vi gjorde klart redan tidigt, när vi i samband med de blanketter som vi 

delade ut till våra respondenter, förklarade att intervjuerna skulle komma att spelas in, 

men att inspelningarna vid studiens avslutande skulle förstöras, för att förhindra att de 

skulle kunna användas igen (VR, 2014). 

 

5.4 Urval och Material  

Urvalet består av sex individer, som alla är anställda på det nämnda företaget ”X” i 

Norrbotten, som i sig är fördelat över två anläggningar, huvudkontoret och en senare 

etablering. Anledningen till att just denna arbetsplats blev föremål för denna studie, 

beror på att redan tidigare varit i kontakt med företagets VD, och det vid tiden för 

studiens genomförande fanns möjlighet för oss att komma och genomföra studien. 
 

För att få tag i relevanta respondenter genomförde vi dels ett bekvämlighetsurval, som 

innebär att vi använt oss av de individer som stod till vårt förfogande, i relation den 

geografiska plats vi genomförde studien på. Å andra sidan skedde urvalet till stor del 

som ett snöbollsurval, då urvalet behjälptes genom den kontakt som vi hade med 

företagets VD, som gav förslag på lämpliga respondenter i förhållande till de 

”kriterier för deltagande” som vi hade satt. I huvudsak handlade dessa kriterier om att 
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den anställde skulle ha haft medarbetarsamtal någon gång under den senaste tiden 

(Trost, 1997, s. 108. Wibeck, 2010, s. 81). 
 

Det finns riktlinjer för hur stort urvalet bör vara vid kvalitativa intervjuer. I det fallet 

har vi valt att begränsa oss genom att utföra färre intervjuer och satsa på att uppnå god 

kvalitet, än att ha flera med sämre kvalitet. Det finns en problematik med att samla in 

en alldeles för stor mängd data vid genomförandet av kvalitativa intervjuer, då 

informationen både blir svårhanterlig och att det finns en påtaglig risk för att missa 

viktiga detaljer. Således är det bättre att satsa på ett upplägg där forskaren genomför 

ett mindre antal intervjuer, för att sedan luta sig tillbaka och titta på materialet. Skulle 

materialet ändå vara för tunt, kan forskaren alltid återvända och genomföra 

kompletterande intervjuer. Detta var något vi också gjorde, då vi efter bearbetning av 

det befintliga materialet insåg att vi inte hade ett tillräckligt stort material. 

Anledningen till detta är att den första intervjun som vi genomförde inte gick som 

planerat (mer om detta under reflektioner 5.4.1) (Trost, 1997, s. 110).  

 

Kön är inget vi har lagt vikt vid i den här studien, och det har att göra med hur urvalet 

gick till, då den arbetsplats vi hade valt helt enkelt hade en större andel anställda som 

var män än kvinnor. Vi hade helt enkelt ingen möjlighet att genomföra en typ av 

studie som åtskiljer män och kvinnors åsikter, då urvalet av den ena gruppen var 

markant större än den andra. Detta berör också konfidentialitetskravet, då det finns 

risk att respondenternas identitet framkommer om det finns en grupp som är markant 

större än den andra. 
 

Då urvalet av forskningsmiljö, och också respondenter, är något vi blivit tilldelade 

genom en kontakt (företagets VD), har vi i genomförandet varit väl medvetna om att 

risk finns för att förutsättningarna skapar en förstärkt och glorifierad bild av 

forskningsämnet – då respondenterna redan innan intervjuerna skulle äga rum, kände 

till relationen mellan oss och företagets VD. Då vi under genomläsning av materialet 

inte funnit någon sådan förstärkt, positiv bild, har vi sedermera kunnat avskriva den 

risken. Alltså, att relationen med kontaktpersonen har skapat en glorifierad bild av det 

som undersökts. 
 

5.5 Planering och genomförande  

Så snart vi hade fått klartecken av företagets VD, vår kontaktperson, till att komma 

och genomföra intervjuer med de anställda, skickade vi ut ett missivbrev (se bilaga 

1.1) per e-post till de tilltänkta respondenterna. Missivbrevet informerade om vilka vi 

var, syftet med studien, kort om genomförandet, och att de planerade intervjuerna 

skulle komma att spelas in, men bara efter medgivande från respondenten. 

Respondenten hade möjlighet till att avstå deltagande, och frånta oss rätten att spela in 

intervjun, genom att inte signera den fullmakt som missivbrevet avslutningsvis 

baserades på. Vi informerade slutligen även om hur studiens resultat skulle komma att 

redovisas, samt att personuppgifter och andra uppgifter som skulle kunna möjliggöra 

identifiering av individen, skulle hanteras konfidellt och under tystnadsplikt, allt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  
 

I samråd med vår kontaktperson, satte vi oss sedan ner och gjorde en planering för hur 

intervjuerna skulle komma att genomföras; Vi kom överens om att spendera en dag på 

en nyare avdelning, och nästföljande dag på huvudkontoret. I efterhand fick vi även 

möjlighet att genomföra en telefonintervju då ytterligare en respondent, som varit 
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frånvarande under våra besök, kom tillbaka till arbetsplatsen och hade möjlighet att ta 

ett telefonsamtal med oss.  

 

Antalet respondenter som deltog vid intervjuerna på företaget uppgick slutligen i 

totalt sex stycken, varav två av dessa intervjuades på den första platsen, respektive tre 

på huvudkontoret. Den sista respondenten intervjuades som sagt i efterhand över 

telefon. Vi försökte hålla intervjuerna mellan 30-50 minuter långa för att underlätta 

den efterföljande transkriberingen/materialframtagningen. Slutligen landade de allra 

flesta av intervjuerna inom detta spann, med undantag för ett tillfälle då en intervju 

pågick i över 60 minuter.  

 

På morgonen av den första intervjudagen, timmarna innan vår första intervju på, insåg 

vi att vissa av de frågor som vi hade formulerat var överflödiga, svaga eller för 

styrande. Detta är något vi väljer att inte stryka under mattan med, då 

forskningsprocessen för oss har varit en lärande process. Vi stötte i ett senare skede på 

ytterligare problematik i förhållande till vår intervjuguide, och detta är något vi 

återkommer till under reflektioner (5.4.1). Sammanfattningsvis kan man säga att 

intervjuguiden förbättrades i takt med nya insikter vi gjorde längs vägen i 

forskningsprocessen. I stycket nedanför följer en redogörelse för hur genomförandet 

av intervjuerna konkret gick till. 

 

Dag 1 - Nyare avdelning, tätort, cirka 8 mil från huvudkontoret 

När vi ankom blev vi först tilldelade ett rum där vi fick möjlighet att förbereda inför 

intervjuerna. Vi gick sedan och bekantade oss med de första två respondenterna som 

vi skulle komma att intervjua, genom att äta lunch tillsammans. Anledningen till att vi 

gjorde detta, ligger i att intervjun som sådan, bör iscensättas på ett sådant sätt att 

individerna känner sig bekväma med att dela med sig av sina erfarenheter för någon 

de inte känner. Därför ville ge respondenterna möjligheten att först skapa en 

uppfattning om vilka vi var, innan intervjun, genom att vi åt lunch tillsammans 

(Kvale, 2014, s. 170). 
 

Innan varje intervju så upprepade vi en del av den information som hade följt med det 

missivbrev, som vi redan tidigt hade delat ut till varje tänkt deltagare. Vi förtydligade 

särskilt att respondenten inte hade någon skyldighet att svara på alla frågor, och att det 

var fritt fram att när som helst avbryta intervjun. Slutligen, om allting stod rätt till och 

respondenten kände sig tillfreds med villkoren, samlade vi in missivbrevet 

tillsammans med den underskrift som gav oss rätten att spela in intervjun. För detta 

använde vi oss primärt av en diktafon som inspelningsverktyg, men också av en 

mobiltelefon för säkerhetsskull.  
 

Dag 2 - Huvudkontoret  

Den andra dagen spenderade vi på huvudkontoret, och på grund av denna anläggnings 

omfattning, kunde vi själva välja ut det rum som vi ansåg lämpade sig bäst. Detta 

underlättade vår undersökning avsevärt, då de intervjuer vi genomförde under denna 

dag var fler till antalet än dagen innan. På grund av detta var det särskilt viktigt att vi 

inte under några omständigheter skulle behöva bli avbrutna, och att vi fick samtala 

ostört. 
 

Dag X - Telefonintervju  

Efter det att vi lämnat företaget och begett oss tillbaka till Uppsala, fick vi efter 

ytterligare kontakt med företaget, som tidigare nämnt, veta att en person som varit 
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frånvarande under tiden för vårt besök, nu var tillbaka och tillgänglig för en 

telefonintervju. Tillsammans med respondenten, via arbetsgivaren, kom vi sedan 

överens om en tid då vi kunde nå vederbörande på telefon. Samtalet spelades in med 

hjälp av en sådan funktion på telefonen, något respondenten var medveten om, då 

även denne respondent fick samma genomgång av villkor för deltagande som vi hade 

med de andra respondenterna. 
 

5.4.1 Reflektioner kring genomförandet av intervjuer 

På den första intervjudagen, under genomförandet av den alla första intervjun, blev 

det för oss snart uppenbart att den plats vi initialt blivit tilldelade att hålla intervjuerna 

på, inte alls lämpade sig särskilt väl för detta ändamål. En anledning till detta, var att 

det i rummet fanns en skrivare som i sin tur var uppkopplad till alla datorer på 

avdelningen, vilket resulterade i att vi med relativt jämna mellanrum blev avbrutna då 

medarbetare till respondenten kom för att hämta utskrifter. Detta ledde till av vad vi 

uppfattade, att respondenten inte kände sig särskilt bekväm vid att yppa sina tankar 

och erfarenheter inför oss. Således gav den första intervjun oss särskilt mycket att gå 

på i termer av material att använda oss av i det efterföljande analysarbetet.  
 

Efter övervägande bestämde vi oss för att ett byte av plats inför nästa intervju var 

nödvändigt, då vi inte ville riskera att samma scenario skulle upprepas igen. Vi 

flyttade oss därför till den närliggande lunchlokalen, där vi i ett tidigare skede först 

bekantat oss med respondenterna. Denna lokal stod nu tom då lunchen var över och 

alla anställda var tillbaka på sina platser. På detta sätt kunde vi minimera risken för att 

andra medarbetare skulle komma in och avbryta, vilken gav nästföljande respondent 

en större känsla av anonymitet vid intervjutillfället. Det finns också en möjlighet, att 

anledningen till att den första intervjun inte gick som förväntat, också kan ha med 

intervjuguiden att göra. Tanken då vi begav oss ut i fältet var att vi skulle ställa frågor 

utifrån en på förhand formulerad intervjuguide, som i sin tur grundade sig på 

förförståelse och teorin ‘den lärande dialogen’. Då den första intervjun inte gav oss så 

mycket material som vi hade tänkt oss, uppenbarade sig en tanke om att vi någonstans 

kunde ha gjort fel på vägen. 
 

Den första varianten av vår intervjuguide baserade vi till stor del på frågor vi hade 

formulerat på förhand. Detta resulterade att vi i alltför stor utsträckning följde 

frågornas ordning och upplägg, vilket tyvärr skapande ett samtalsklimat som mer 

liknande ett förhör från vår sida, än ett samtal som skedde på lika villkor mellan oss 

och respondenten. Problemet med detta är att samtalets ”logik” blir fastställt redan 

intervjun sätter igång på riktigt, där det blir uppenbart för respondenten att forskaren 

har en tydlig agenda med vissa specifika frågor, och att respondentens uppgift är att 

svara på dessa, och endast dessa. Detta skapar en tydlig maktobalans, där forskarens 

förkunskap tar alldeles för mycket plats. Detta skulle kunna förklara varför vi 

uppfattade respondenten som omotiverad till att svara på våra frågor, och att de svar 

som vi fick var alldeles för korta. Det fanns helt enkelt ingen egen vilja från 

respondentens sida att berätta mer ingående då agendan för samtalet redan var satt, 

och de frågor som vi ställde gjorde vi primärt utifrån vårt perspektiv (Aspers, 2011, s. 

141). 
 

Efter intervjun så satte vi oss ned för att diskutera och reflektera över hur intervjun 

gick, och vilken känsla vi fick. Våra tankar bandande vi in med hjälp av samma 

inspelningsverktyg som vi använt vid intervjun, så att vi kunde lyssna på det efteråt. 
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Resultatet av denna reflektion, gjorde att vi ändrade upplägg för intervjuguiden, så att 

de kommande intervjuerna mer skulle efterlikna ett samtal. Som Aspers beskriver, 

försökte vi i fortsättningen att skapa en atmosfär som underlättade samtalet, genom att 

utjämna en eventuell maktobalans. Detta var en metod som vi också fortsatte med, 

vilket i sin tur gjorde oss mer uppmärksamma på vårt eget handlande som forskare, 

genom hela intervjuprocessen. Vi kunde således utnyttja möjligheten att bli klokare 

under resans gång, och i sin tur förbättrade vi intervjuguiden i takt vad vi lärde oss om 

ämnet, och om hur vi som forskare skulle förhålla oss till respondenten för att skapa 

ett så gynnsamt samtalsklimat som möjligt (Aspers, 2011, s. 141. Kvale, 2014, s. 

155).  
 

5.4.2 Att intervjua via telefon 

Att genomföra en telefonintervju såg vi dels som en möjlighet att dryga ut det 

empiriska materialet, men också på grund av den perspektivrikedom som vi tänkte oss 

att olika intervjumetoder kan ge. Litteraturen gav också direktiv på fördelar med 

intervju över telefon. Respondenten kan exempelvis, känna en större känsla av 

anonymitet, då eventuella känslor av “skam” som är förbundet med den synliga 

kroppen minimeras. Detta är något som vi också upplevde, då respondenten inte alls 

verkade ha några problem vid att öppna upp sig för oss, och berätta ingående om sina 

tankar och erfarenheter (Kvale, 2014, s. 191). 

 

Det är emellertid svårt att avgöra hur mycket detta hade med den valda kontaktvägen 

att göra. En annan anledning, skulle kunna vara att vi helt enkelt hade nått en nivå i 

vårt intervjuade, där vi med hjälp av tidigare erfarenhet visste hur vi skulle bära oss åt 

för att skapa ett samtalsklimat som fick respondenten att känna sig avslappnad. Vid 

det här laget hade vi så pass god kunskap om det område vi ville undersöka, att en 

intervjuguide inte längre var absolut nödvändig. Vår förförståelse, och de teorier vi 

hade skaffat hos kunskap om, blev mer som parenteser i samtalen än något vi direkt 

utgick ifrån. På detta sätt kunde empirin “slå tillbaka” och överraska på våra 

förutfattade meningar om forskningsämnet (Aspers, 2011, s. 140).  
 

5.6 Validitet och Reliabilitet  

Inom samhällsvetenskaplig forskning används ofta termerna validitet och reliabilitet 

för att bedöma resultatet i en studie för exempelvis, hur väl något har mäts. Samtidigt 

skiljer sig kvalitativ forskning gentemot kvantitativ, i den benämningen att en särskild 

mätning inte är av samma intresse. En nedtoning av dessa två kriterier kan därför 

göras och ersättas av andra parametrar. Trots det har vi valt att hålla kvar vid validitet 

och reliabilitet, då vi fortfarande anser att dessa två kriterier lämpar sig väl för att 

bedöma hur just denna studies resultat står sig (Bryman, 2001, s. 258). 

 

De avvägningar som vi gjorde för att upprätthålla god validitet i studien, handlade 

främst om val av datainsamlingsmetod. Frånvaro av god validitet går att beskriva som 

ett systematiskt mätfel, som ofta uppenbarar sig genom konsekventa över- eller 

underskattningar av ett fenomen, som exempelvis studiens respondenter gör. Risken 

för att detta inträffar, uppskattade vi som stor i denna studie, främst på grund av vår 

relation till kontaktpersonen, något som respondenterna även var medvetna om. Vi 

gjorde därför det aktiva valet att inte använda oss av enkäter med fasta svarsalternativ 

vid datainsamlingen, för att minimera risken med allt för korta eller oriktiga svar. 

Istället har semi-strukturerade intervjuer använts som en metod, för att ge rika 
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beskrivningar både i omfång och variationsbredd, så att kriterierna för god validitet 

upprätthålls (Teorell & Svensson, 2007, ss. 55-57).    
 

Reliabilitet, å andra sidan, kopplar vi till själva tillvägagångssättet; Hur 

intervjuguiden är utformad. Ett mått på god reliabilitet, är exempelvis att andra 

forskare oberoende av varandra, skall kunna bedriva samma forskning och komma 

fram till liknande resultat. Finns det en fluktuerande bild i resultatet från tillfälle till 

tillfälle visar detta på en avsaknad av god reliabilitet. I denna studie är vi dock som 

tidigare nämnt, inte ute efter att kunna diskutera kring generaliserbarhet, utan snarare 

gör vi en endast en tolkning av den kontext som vi undersöker. Samtidigt tänker vi 

oss att forskaren omedvetet kan skapa en allt för fluktuerande av det undersökta 

fenomenet, genom en slarvigt utformad intervjuguide där vissa av frågorna 

exempelvis är för styrande. För oss handlar god reliabilitet således om att 

intervjuguiden är utformad så att den leder fram till sanningsenliga svar, i förhållande 

till den kontext som undersöks (Teorell & Svensson, 2007, s. 56. s. 59. Trost, 2012, s. 

63-64. Djurfeldt, Larsson m.fl., 2010, s. 104).  
 

För att styrka god reliabilitet genomgående i studien, har vi utnyttjat möjligheten att 

bli klokare under studiens lopp, och på detta sätt varit mottagliga för komplexiteten i 

forskningsämnet. Detta visade sig främst genom att vi hela tiden förbättrade vår 

intervjuguide genom vad vi lärde oss om ämnet, och på sätt fick vi en 

perspektivrikedom i vårt material. 

 

5.7 Analysmodell 

För att forskaren överhuvudtaget skall kunna göra en analys av det empiriska 

materialet, som i det här fallet intervjuerna utgörs av, måste materialet göras om till 

en text. Detta är att göra en transkribering, och utgör det arbetsmaterial som används 

både vid kodningen och i analysen. Anledningen till att forskaren transkriberar är för 

att reflektion över materialet lättare skall kunna uppstå då detta ofta kan vara svårt att 

göra om man endast har materialet i huvudet eller på band. Inför och under 

transkriberingen bör forskaren också fråga sig hur pass detaljerad texten bör vara. I 

vårt fall har vi utgått från vilken nivå av “evidens” som vi anser att studien kräver. 

Olika sätt att transkribera kan betyda att man exempelvis markerar varenda gest eller 

avbrott, men då vi bedömt att vårt resultat inte är beroende av sådana yttringar, har vi 

nöjt med oss att endast skriva ner allt som sägs ordagrant (Aspers, 2011, s. 155-156).  
 

Det första steget i analysproceduren är att bekanta sig med materialet, vilket vi gjorde 

genom att skriva ut samtliga intervjuer som framförallt gav oss en bättre översikt i 

vilka passager, stycken etcetera, som de svar vi letade efter skulle kunna finnas. Vi 

insåg att det är fullt möjligt att använda sig av textbearbetningsprogram på sin dator 

för att markera det som verkar intressant, men på bekostnad av den visuella 

översikten som ett fysiskt material ger. Nästa steg var att läsa igenom materialet till 

den grad att vi kunde urskilja återkommande teman hos våra respondenter. De mest 

framträdande av dessa klippte vi sedan ut, och formade ”citathögar” tillsammans med 

passager ut materialet som liknade varandra. På detta sätt kunde vi urskilja både 

skillnader och likheter mellan våra respondenters beskrivningar (Fejes & Thornberg, 

2015, s. 167). 
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Under validitet och reliabilitet (5.6), beskrev vi hur den fortlöpande processen i sig, 

gjorde oss mer mottagliga för komplexiteten i det vi studerade. Detta förhållningssätt 

kom även till sig rätt under analys, då vi aktivt valt att minimalt med teoretiskt 

förarbete fått styra kodningen. Det empiriska materialet har snarare använts för att 

skapa nya teoretiska ingångspunkter, då vi under genomläsning upprepade gånger 

ställt oss frågan “vad beskriver respondenten här?”. För att kunna svara på detta, har 

vi därför blivit tvungna att gå tillbaka och hitta en teori som beskriver det vi vill titta 

på i empirin. Detta är och andra sidan vad som särskilt kännetecknar en kvalitativ 

forskningsprocess, då tidigare steg ofta återkommer under processens gång (Aspers, 

2011, s. 165-166).  
 

Nya teoretiska ramverk har med andra ord tillkommit under arbetsprocessens gång 

med att lära känna det empiriska materialet, och dessa har i sin tur använts som hjälp 

för att besvara vad respondenterna pekar på i sina beskrivningar. Dessa utsagor har 

sedan indelats i kategorier under resultat- och analysdelen, beroende på vad de 

beskriver, och dessa är;  
 

 En utomståendes perspektiv  

 Relationen till chefen  

 Vem har bollen  

 Utrymme för egna synpunkter  
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6. Resultat & Analys 
 

I denna del kommer det empiriska materialet från intervjuerna med de anställda på 

företag X att presenteras. För att få en överblick av vad de anställda lägger särskilt 

vikt vid när de beskriver vad menarbetarsamtalet är för dem, kommer ett teoretiskt 

ramverk användas som bollplank som i huvudsak utgörs av;  
 

 Lena Wilhelmsson’s studier av den lärande dialogen,  

 Lev Vygotskijs teori om lärande i den proximala utvecklingszonen  
 

Den lärande dialogen använder vi i för att förstå hur det sociala sammanhanget spelar 

in på interaktionen mellan människor, och hur detta leder till 

perspektivförändring/lärande enligt Wilhelmsson. Alltså, hur kontextuella 

förutsättningar har betydelse för hur människor kan öppna upp sig, och föra dialog 

med varandra, och hur utvecklande samtalet i sin tur har potential att bli. Teorin 

beskriver således inte hur ny information tas emot och värderas av individen i det 

kognitiva, utan fokus ligger mest på hur växelspelet i interaktionen ser ut, och hur 

detta vilar på omgivande förutsättningar. Ett potentiellt sådant negativt växelspel är 

det kommunikativa skruvstädet, som innebär att samtalets deltagare reproducerar 

hierarkiskt styrda samtals-mönster. Detta går samtidigt under Wilhelmssons tankar 

om tolkningsföreträd” i samtal, vilket vi också kommer att behandla i analysen.  

 

Slutligen vill vi beskriva vad coach-rollen spelar för roll i ett medarbetarsamtal. 

Alltså, hur den chef som är ansvarig för att hålla i medarbetarsamtal, kan facilitera 

sina anställda till att lära sig mer än vad de kan göra på egen hand. Detta är vad 

Vygotskij kallar för att lära i den proximala utvecklingszonen. 
 

6.1 En presentation av studiens respondenter  

Samtliga respondenter som deltog vid intervjuerna om medarbetarsamtal, arbetar alla 

på samma företag, och arbetsgivare, företag X, som är uppdelat mellan två 

förrättningar i Norrbotten: en äldre och en nyare etablering. På den äldre avdelningen 

har de flesta varit anställda under en längre tid, ett par år, och har således en något 

rikare erfarenhet av att ha medarbetarsamtal med nuvarande arbetsgivare. Den nya 

avdelningen hade primärt anställda som var relativt nya, med undantag för en anställd 

som också har arbetat på den äldre avdelningen tidigare. De som deltog vid 

intervjuerna uppgick slutligen i totalt sex stycken. På grund av komplikationer vid den 

första utförda intervjun (mer kring detta under 5.4.1), kommer vi inte att redogöra för 

alla respondenters beskrivningar, utan bara det som framkommit av intervjuerna 2-6.  
 

Då vi lyfter fram citat ur det empiriska materialet kommer vi att benämna varje 

respondent med “IP” (för intervjuperson) med en siffra från 2-6. På detta sätt kan vi 

på ett enkelt sätt identifiera vem som skrivit vad, men utan risk för att avslöja 

respondentens riktiga identitet. Samtidigt ser vi till att redogöra för flera perspektiv 

inom samma tema genom att numreringen av varje respondent. 
 

6.2 En utomståendes perspektiv 

Temat ”en utomståendes perspektiv” knyter an till teorin om den proximala 

utvecklingszonen. Utformningen av detta tema hämtar vi från materialet, där vi 
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återkommande i intervjuerna fick beskrivningar som antydde att medarbetarsamtalets 

syfte är att få feedback i förhållande till sitt arbete.  

 

En anledning till detta, tolkar vi har att göra med den bransch som företaget verkar 

inom, alltså försäljning. Det finns av vad vi fått beskrivit för oss, en tydlig kravbild 

över hur mycket de anställda behöver sälja varje dag, och för att klara av detta är det 

viktigt att de anställda använder sig av en bra säljteknik. På grund av chefens 

mångåriga erfarenhet av yrket, ser gärna de anställda att de får feedback på sina sälj i 

medarbetarsamtalet av denna person, då siffrorna i slutändan spelar roll. Frågor såsom 

trivsel och andra frågor rörande arbetsplatsen tar således inte lika stor plats, även om 

några utav respondenterna nämner detta som en viktig aspekt;  

 
 

Moderator: Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet medarbetarsamtal? 

 

IP5: Vad jag tänker på, jag tänker väl på mer coachning, är det någonting som jag behöver 

förbättra i mitt arbete, mitt sälj, är det någonting som det finns att peka på, någonting som 

jag kan förbättra.     

 

Det är ur det här perspektivet som “coach”-rollen, som de anställda tillskriver den 

chef de har medarbetarsamtal med, som Lev Vygotskijs teori om den proximala 

utvecklingszonen kan användas för att förstå hur detta förhållande ser ut. Teorin 

beskriver som tidigare sagt, hur en mer kompetent individ kan hjälpa den andre att 

lära sig mer, än vad som hade varit möjligt att göra på egen hand. Densamme 

respondenten fortsätter i sin beskrivning, med att förklara att det inte alltid är så lätt 

att märka hur jobbet går, att ibland behövs det en utomstående som behöver titta på 

saker och ting, och vad som eventuellt skulle kunna göras annorlunda. Respondenten 

syftar alltså på att medarbetarsamtalet är bra ur den aspekten att chefen kan stå för den 

utomståendes perspektiv, och i sin tur ge den anställde en bredare uppfattning över 

vad som är bra respektive mindre bra, samt som skulle kunna göras bättre. Detta är 

något som också styrks av IP2;  
 

 

Moderator: Vad tror du grejen är, att man får en bild av den andre?  

 

IP2: Ja, det tycker jag. Det är ju att det svårt liksom om man skall, om jag skall beskriva 

mig själv så är det lite svårt att kanske lyfta fram bra saker, men sen om man skulle, att min 

sambo till exempel satt bredvid, och så skulle man säga att ”nämen, beskriv David med tre 

ord, vad är han bra på?”, då är det kanske […] höra det, eller ta åt sig det. 

 

 

Det är kontakten med arbetsgivaren, feedbacken den anställde får, som möjliggör för 

lärande i den proximala utvecklingszonen. Arbetsgivaren fungerar i det här avseendet 

som den mer kompetenta individen som lyfter upp de anställdes bra sidor till ytan, 

vilket gör det lättare som den anställde själv påstår, att “höra det, eller ta åt sig det”. 

Detta ger den anställde en ytterligare inblick i en värld som kanske inte hade varit 

nåbar utan arbetsgivarens hjälp. Denna värld skulle exempelvis kunna handla om vad 

organisationen siktar på i framtiden, och hur medlemmarna inom organisationen 

behöver prestera för att nå dit.  

 

IP3 beskriver i relation till detta, att medarbetarsamtalet är ett sammanhang där den 

anställde får reda på hur bra allting verkligen fungerar, och om arbetsinsatsen är 
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tillräcklig för att hänga med i det hela. Det är också en möjlighet att prata om vad som 

komma skall;  
 

 

Moderator: Har du några förväntningar i själva samtalet, vad ni kommer prata om?  

 

IP3: Nja, det brukar ju alltid framkomma, vilka framtidsutsikter, hur företaget ser på 

framtiden, och det är klart, man har väl vissa förväntningar, för det framkommer ju i ett 

sådant samtal, och det är ju liksom, lite spännande. Man vet ju aldrig vad som händer i 

framtiden, nya produkter på väg in, nya medarbetare etcetera.  

 

Detta är ett perspektiv som också delas av de andra som vi intervjuar. Bland annat 

IP6, som tror att medarbetarsamtalet också kan ha andra syften än det som 

arbetsgivaren säger att det handlar om, exempelvis hur den anställde klarar av 

nuvarande arbetsbelastning, och vilka eventuella framtida åtaganden som den 

anställde skulle kunna vara aktuell för.  
 

Medarbetarsamtalet är något som vissa av de anställda menar är en chans att stanna 

upp och reflektera över sin arbetsprestation, och att risken för att fortsätta i samma 

banor allt för länge minskar på så sätt. IP2 berättar att medarbetarsamtalet rent utav 

kan fungera som en nystart i arbetet, att det är en “periodpaus” som ger möjlighet till 

att stanna upp för att reflektera över vad som är bra och vad som kan göras bättre. 

Respondent IP5 lägger särskilt vikt vid att den anställde får höra vad som är mindre 

bra i förhållande till arbetsinsatsen, att denne snabbt får klart för sig varför saker och 

ting inte fungerar.  

 

En utomståendes perspektiv är särskilt nödvändigt i det här fallet, annars är risken att 

problemen fortgår för länge utan att den anställde själv märker det, menar IP4; 
 

    

Moderator: Men när du är på väg in i ett medarbetarsamtal, vad har du för förhoppningar 

om samtalet, vad hoppas du på att de ska ge för någonting?  

 

IP4: Ja det är ju att man får lite beröm och sådär, så att man känner att det har fungerat 

bra under den tiden jag har jobbat [...] och få höra då om det är några brister eller fel som 

man gör, så kan man ju då kanske rätta till det. Det är ju det jag tycker är viktigt att ha så 

att man får veta då så att man inte gör fel i flera månader innan det blir bättre [...] då är det 

bättre att de säger det på en gång då istället för att, då man själv kan göra fel. 

 

För att återgå till inledningen av denna resultat- och analysdel, är det betydelsefullt att 

innebörden av ovanstående citat ställs i relation till vilken bransch som företaget 

verkar inom (försäljning). Detta är något som också bekräftas av respondent IP4, som 

menar att kontakten med arbetsgivaren, i och med medarbetarsamtalet är viktig, för 

annars skulle det aldrig gå att jobba med den här typen yrke. I alla fall inte under en 

längre tid.  

 

Sammanfattningsvis visar beskrivningar av både IP5, IP2, IP3 och IP4, att 

medarbetarsamtalet fungerar som en paus i arbetet vilket ger en chans för 

självreflektion, i och med att arbetsgivaren lyfter fram vad som är bra, respektive 

mindre bra, i förhållande till hur den anställde presterar i sitt arbete. Detta är vad vi 

utifrån Vygotskij kallar för lärande i den proximala utvecklingszonen. Att få en 

utomståendes perspektiv, är med andra ord detsamma som att få en tydligare 



 26 

överblick över styrkor och svagheter, samt förbättringspunkter och hur vederbörande 

behöver handla framåt för att förbättra dessa. Medarbetarsamtalet kan hejda den 

anställde från att gå i samma hjulspår under för lång tid, och med hjälp av 

arbetsgivarens utomstående perspektiv: är en drivkraft som genererar i ny kunskap 

och insikter som hade tagit längre tid att samla in på egen hand.  
 

6.3 Relationen till chefen 

Under detta tema kommer vi att lyfta fram de beskrivningar där de anställda lägger 

vikt vid relationen till arbetsgivaren, som en förutsättning för ett välfungerande 

medarbetarsamtal. Wilhelmsson’s lärande dialog kommer att användas för att förklara 

vad det innebär att inneha ett tolkningsföreträde och vad detta har för inverkan på 

samtalen i ett tidigt stadie, då relationen mellan chef och anställd fortfarande är ny, 

men också för att ge en överblick för hur samtalet kan utvecklas i takt med att denna 

relation förbättras.  
 

Under intervjuerna med de anställda, är de flesta ense om att kontakten till chefen är 

en faktor för hur pass väl medarbetarsamtalet kan utspela sig. Det handlar om att 

kunna känna sig bekväm; Att det finns en form av förtroende i relationen mellan chef 

och anställd, och att detta i sin tur avgör hur pass benägen den anställde är att öppna 

upp sig och berätta mer ingående. Antalet samtal tillsammans med arbetsgivaren 

verkar också vara en faktor för hur pass uppriktiga de anställda vågar vara, då 

förtroendet i relationen är något som också förbättras eftersom;  
 

 

Moderator: Du upplever alltså att det blir lättare att ha medarbetarsamtal ju fler du har, där 

du är nu helt enkelt?   

 

IP6: Kontakten gör ju även mig mer, vad skall man säga, framåtsträvande. Jag vågar ju 

som ta för mig lite mer och berätta mer ingående, det har ju med kontakten och förtroendet 

mellan den anställde och arbetsgivaren att göra. [...] från första början så blev man kanske 

lite överkörd där när man vara lite obekväm, men det handlar ju också om en 

utvecklingsfråga och tryggheten man känner mot den andra personen. 

 

Det respondenten beskriver i stycket ovan, är att i de första samtalen tillsammans med 

den nuvarande arbetsgivaren, blev vederbörande överkörd genom att arbetsgivaren 

tog över och styrde samtalet i större utsträckning än den anställde. Det var å andra 

sidan något som den anställde lät ske, då vederbörande i ett tidigare stadie, inte kände 

sig tillräckligt bekväm vid att själv ta för sig och genom det utjämna talutrymmet. Allt 

eftersom har dock respondenten blivit mer bekväm vid att ha samtal tillsammans med 

arbetsgivaren, vilket i slutändan har lett till att symmetrin för vem som talar har 

utjämnats - då förtroendet i relationen mellan dem har förbättrats med tiden. Detta har 

i sin tur lett till en förbättrad dialog, då respondenten oftare vågar ta plats och berätta 

mer ingående.  

 

Wilhelmsson kallar detta för de “professionellas samtal”, att individer som innehar 

ledande befattningar ofta är vana vid att styra samtalet och inneha ett 

tolkningsföreträde, vilket brukar resultera i att de får ett övertag i samtalet på grund av 

sin hierarkiska position. Respondent IP2, är inne på samma spår, och beskriver att 

man måste kunna vara sig själv för att medarbetarsamtalet skall ge så mycket som 

möjligt. Att känna sig bekväm inför arbetsgivaren är dock en förutsättning för detta, 
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vilket i sin tur beror på relationen i förhållande till chefen, och om den är bra eller 

mindre bra; 

 
 

Moderator: Säg att du befinner dig i ett medarbetarsamtal, upplever du att det är något som 

du kan göra i stunden för att du skall få ut så mycket som möjligt? 

 

IP2: Nja det vet jag inte, det är bara att vara sig själv, man kan inte göra mycket annat, 

“speak up” [...] säga vad man kanske tycker, och om man kanske inte är bekväm med det 

då, ja, beror kanske på vilken relation man har till chefen, om den är bra eller mindre bra. 

 

Med hjälp av dessa två citat av både IP6 och IP2, uppenbarar sig en intressant 

möjlighet att diskutera hur både talutrymme, och en känsla av förtroende, tillsammans 

måste samverka för att medarbetarsamtalet skall vara så utvecklande som möjligt för 

den anställde, och med Wilhelmssons begreppsapparat leda till en högre grad av 

perspektivförändring/lärande. 
 

Wilhelmsson beskriver vikten av det måste finnas ett socialt sammanhang där 

individen har möjlighet att dela med sig av, och reflektera kring sina arbetsrelaterade 

erfarenheter, och på sätt dra nya lärdomar vilket leder till perspektivförändring. Detta 

är dock ett sammanhang som måste vila på förtroende mellan de individer som 

integrerar, i det här fallet, den anställde tillsammans med sin arbetsgivare. Intentioner 

är vad som beskriver hur alla människor bär på erfarenheter, som i sin tur påverkar 

vad de har för perspektiv i relation till sin omgivning. Dessa erfarenheter är inte något 

som individerna konstant är medvetna om, utan de är mer eller mindre sådant som tas 

för givet och är en del av vardagen. Medarbetarsamtalet är ett socialt sammanhang, 

enligt Wilhelmsson, där den anställde under rätt sorts förutsättningar, kan få utlopp 

för sina arbetsrelaterade erfarenheter vilket leder till perspektivförändring via 

självreflektion; 
 

 

Moderator: Jag tänker också de här tre – fyra som du har haft, ditt generella, du tycker att 

[…] du är tillfreds? 

 

IP6: Jo men jag är tillfreds. Det är ju det där att man också får mer självkännedom också i 

sin yrkesroll, som privatperson så är det ju för det mesta helt annorlunda, men på arbetet så 

spänner man på en helt annan kutym. 

 

För detta krävs det dock att relationen mellan chef och anställd vilar på förtroende, så 

att den anställde själv känner en vilja inför att öppna upp sig. Det hela måste dock gå 

båda vägar, då chefen också behöver bli medveten om sin egen benägenhet i att styra 

samtalet i för stor utsträckning, och aktivt släppa in den anställde i samtalet. Detta är 

något som vi anser kommer till uttryck, när IP5 beskriver vikten av att ha varit 

anställd på företaget över en längre tid, vilket i sin tur har lagt grunden för en stabil 

och förtroendeingivande relation i förhållande till arbetsgivaren; 
 

 

Moderator: Har du upplevt om det har funnits några hinder i de här samtalen, som gör att 

du inte har kunnat prata om det du vill?   

 

IP5: Nej, det tycker jag inte [...] jag har ju känt att jag har kunnat gå in och prata om precis 

vad som helst [...] det är inte säkert det är så för alla som jobbar här, eller har jobbat här. 

De kanske har den där distansen chef och anställd, eller så. Jag känner att jag på något vis 
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har kunnat prata med dem om allt [...] det kanske inte är samma för den som har varit i ett 

halvår ett år, som den som varit här i sex år. Så att jag har ju nästan i princip varit här från 

början. 

 

Samma respondent poängterar också att detta är något som måste gå båda vägar; Att 

arbetsgivaren själv måste förhålla sig till den anställde på ett sådant sätt att, 

vederbörande känner att det går att öppna upp sig i förtroende. Det vill säga, att det 

finns ett socialt sammanhang som möjliggör för individerna att dela med sig av sina 

arbetsplatsrelaterade erfarenheter. Arbetsgivaren måste i det här avseendet, ta på sig 

en stödjande funktion snarare än någon som själv vill befästa sig eget perspektiv. IP5 

fortsätter, och förklarar att arbetsgivaren med tiden har genomgått en förändring mot 

att både bli mjukare och nu lyssnar bättre till de anställda. Detta har lett till att de 

anställda nu känner att de vågar komma med egna idéer och förslag i större 

utsträckning än förut. 
 

En tolkning av detta: att den förbättrande relationen mellan arbetsgivaren och de 

anställda, leder till att dominansen i vem styr samtalet kan jämnas ut. För att detta 

skall kunna ske, krävs det inte bara att förtroendet mellan de anställde och 

arbetsgivaren förbättras över tiden, arbetsgiven måste också själv vara beredd att 

jobba för ett jämlikt talutrymme, genom att aktivt släppa in den anställde i samtalet. 

Således måste förändringen gå båda vägar. De anställda kommer genom detta, att med 

tiden känna sig mer avspända inför sin arbetsgivare vid medarbetarsamtal, och i sin 

tur öppna upp sig mera. En möjlig effekt av denna förbättring, som går att se av citatet 

nedan, är att chef och anställd bättre lär sig var de har varandra; 

 
 

IP3: Om kemin stämmer och så vidare vet du så att, det är det mycket handlar om. Man vet 

redan, man vet var man har varandra. Det behövs inte så mycket. Man går in på Allstar och 

tar en pilsner, där kommer man överens om man trivs eller inte. Det är inte svårare.  

 

Det respondenten i beskriver i citatet ovan, är att den förbättrade relationen mellan 

arbetsgivare och anställd också fungerar på så sätt att det leder till ett minskat behov 

av att ha formella mötesformer, som vi vill påstå att medarbetarsamtalet är. Många 

andra av respondenterna är av den uppfattningen att medarbetarsamtal, bara själva 

ordet i sig, förmedlar ett formellt och “strikt” intryck, som kan väcka tankar kring om 

det är något som den anställde har gjort fel i sitt arbete. Därför menar de allra flesta av 

de anställda som vi pratat med, att medarbetarsamtalet är något som är bättre att 

informera om med kort varsel, då detta minskar risken för att man skall slippa bli 

nervös, än gå och varva upp sig inför mötet över att det är något som inte står rätt till;  

 
 

Moderator: Jag tänker också lite på det här du sa innan, att du upplever att man inte säger 

vad man tycker… Ju fler medarbetarsamtal du har, tror du att det är en känsla som skulle 

kunna lätta? 

 

IP2: Definitivt, det tror jag, man tinar upp eftersom kanske. Ju mer man pratar desto mer 

bekväm blir man kanske, det kan vara så enkelt. Det märker man ju även med kunderna 

med sälj, för direkt man kommer fram är garden uppe, men sen kan man vara bästa polare 

med dem när man lägger, ibland. 

 

Moderator: Menar du då att garden kan vara uppe hos den du sitter och pratar med i ett 

medarbetarsamtal?  
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IP2: Nja, eller, kanske från min sida då, eller generellt. Jag brukar inte ha det, men många 

andra generellt kanske tänker, att man är lite avvaktande och i försvarsställning.  

 

 

Även respondent IP6 förmedlar en liknande beskrivning, och menar på att det är 

bättre om medarbetarsamtalet genomförs lite mer spontant, oförberett och “naket”. 

Främst då för mycket förberedelse inför kan vara negativt på så sätt att det man 

egentligen vill säga inte kommer ut, då tid finns för att förmedla sina budskap på ett 

mer “korrekt” sätt.  

 

Utifrån Wilhelmsson och tanken om perspektivförändring i samtal, skulle det således 

vara bättre om arbetsgivaren försökte planera in medarbetarsamtalet på samma sätt 

som andra mer informella mötesformer genomförs. På detta sätt, reproducera ett mer 

jämnställt samtalsklimat, som i sin tur möjliggör för högre grad av 

perspektivförändring för den anställde. Tanken med detta: att minska pressen och 

stressen vid medarbetarsamtal, i synnerhet för de anställda som inte ännu har 

utvecklat en helt trygg relation i förhållande till sin arbetsgivare.  
 

6.4 Vem har bollen 

I den här delen lyfter vi fram de beskrivningar som rör de anställdas uppfattningar av 

sin egen roll i medarbetarsamtalet. Mer specifikt, vilken uppfattning de har kring vem 

som bär ansvaret över att styra samtalet i någon riktning. Tanken är belysa dessa 

aspekter utifrån tanken om det “kommunikativa skruvstädet”, som Wilhelmsson 

diskuterar för i sin teori om den lärande dialogen. Ett kommunikativt skruvstäd sker 

när den anställde reproducerar ett ojämnställt samtalsmönster genom att ta på sig en 

underordnad samtalsroll, och i sin tur bekräftar arbetsgivarens hierarkiska position. 

Det vill säga, att den anställde frivilligt “ger” bort tolkningsföreträdet till chefen. 

Målet med denna resultat- och analysdel är således att med hjälp av det teoretiska 

ramverket, nyansera bilden av möjliga anledningar till att den anställde tar på sig 

underordnad samtalsroll, och väver in sig i ett kommunikativt skruvstäd. 
 

Många av de respondenter som vi intervjuar, är av uppfattningen att 

medarbetarsamtalet redan är utformat på ett sätt så det gagnar den anställde maximalt, 

och därför finns det inte någon mening i att komma med några vidare önskemål kring 

vad som skall diskuteras. Detta är något som vi uppfattar speglar yrket i sig då 

medarbetarsamtalet på denna arbetsplats, i stort sett går ut på att utvärdera senaste 

tidens försäljning och få feedback på det.  

 

IP5 beskriver exempelvis, att medarbetarsamtalen handlar om att utvecklas som 

säljare, och att bromsa det på något sätt är detsamma som att sätta käpparna i hjulet 

för sin egen utveckling. Samma respondent menar även att “andra” frågor än det 

specifikt hör till sälj, och har med säljteknik att göra, hör till vad vederbörande kallar 

för “övrigt”, och att det är något som eventuellt bör tas upp i efterhand. IP4 beskriver 

medarbetarsamtalet som en nödvändighet, och att utan uppföljning tillsammans med 

chefen skulle det aldrig gå att jobba i den här typen av yrke, då det i slutändan handlar 

att man som anställd måste leverera enligt uppställda mål.  
 

I intervjuerna med de anställda får vi också intrycket av att medarbetarsamtalet 

fungerar som ett forum, där den anställde kan få bekräftelse i förhållande till den egna 



 30 

arbetsinsatsen. Via bekräftelsen kan den anställde sedan bygga upp en känsla av 

förtroende i relationen till arbetsgivaren. Respondent IP4, uttrycker i samklang med 

detta, inte något behov av att komma med egna frågor under samtalet, utan nöjer sig 

vid att svara på de frågor som är uppsatta på agendan. På så sätt blir den anställde 

bekräftad om att arbetsinsatsen har varit tillräcklig; 
 

 

Moderator: Upplever du att det finns tillräckligt med utrymme för dig att uttrycka dina egna 

synpunkter och åsikter? 

 

IP4: De brukar ju fråga om det är någonting som jag behöver fråga eller om det någonting 

som jag undrar så kan jag ju ställa, men jag är ju inte sådär att jag behöver ställa frågor 

mycket, utan jag vill veta hur fungerar jag, alltså så. Tycker ni att jag fungerar bra eller 

behöver jag ändra på någonting, det är det enda jag behöver veta.  

 

Genom att betrakta citatet ovan utifrån perspektivet av det kommunikativa 

skruvstädet, så reproducerar den anställde ett hierarkiskt samtalsmönster och tar på 

sig en underordnad samtalsroll, genom att vederbörande inte ger uttryck för sina egna 

tankar och åsikter. Istället lägger den anställde över allt ansvar på arbetsgivaren, i 

förhoppning om att få den bekräftelse som behövs för att sedan fortsätta med arbetet. 

Detta är något som inträffar när arbetsgivaren besitter tolkningsföreträde, och får sätta 

agendan för samtalet. Samtalet kommer då att i större utsträckning handla om hur 

arbetsgivaren ser på den anställde, och hur denna fungerar i sin arbetsroll, snarare än 

att båda luftar sina åsikter kring det som diskuteras. Detta är något som också styrks 

av IP3, som menar att strävan i ett medarbetarsamtal är att få veta att man passar in 

och hänger med. De frågor som ställs bör man därför ge fullt uttryck för, och gör man 

inte det är det lika bra att gå hem;  

 
 

Moderator: Om vi säger du att du befinner dig i ett medarbetarsamtal nu med din chef, är 

det något som du har upplevt då att du kan göra för att få ut så mycket utav det som 

möjligt? 

 

IP3: Absolut, absolut, för jag vill ju att företaget skall ha förtroende, till hundra procent, 

det är det det handlar om, annars är det lika bra att jag går hem härifrån. Får jag inte ut 

det, eller kommer med någon diffus halvförklaring, det. Sådana där frågor, de kommer ju 

fram, de får man ge fullt uttryck för. 

 

Respondenten ser det som sin uppgift att svara på de frågor som ställs av 

arbetsgivaren på ett “korrekt” sätt, genom att inte komma med diffusa förklaringar, 

vilket är ett sätt att bygga upp förtroende inför arbetsgivaren. Utifrån citatet ovan, går 

det att se att den anställde offrar möjligheten till att hålla ett jämställt samtal, i 

förhoppningen om att detta i slutändan leder till en mer förtroendeingivande relation 

till arbetsgivaren. Att den anställde väver in sig i ett kommunikativt skruvstäd är 

således inte bara ett uttryck för var på den hierarkiska trappan den anställde står i 

förhållande till arbetsgivaren, och något som sker omedvetet. Det kan också vara en 

medveten taktik för att erhålla ett större förtroende.  

 

Vare sig om det är ett medvetet val eller inte, är det kommunikativa skruvstädet något 

som begränsar lärandet, och den perspektivförändring som tillåts att ske när den 

anställde delar med sig av sina arbetsrelaterade erfarenheter i ett medarbetarsamtal. I 

det här avseendet, verkar problematiken inte handla om en avsaknad av tillfällen av 
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att dela med sig, då arbetsgivaren uppenbarligen ställer frågor som den anställde får ta 

sig tiden att svara på, men inställningen om att svaren på dessa frågor bör vara så 

korrekta som möjligt. Vår tolkning av detta: att de anställda i många fall nöjer sig 

med att svara i enlighet med vad de tror att arbetsgivaren vill höra, i utbyte mot en dos 

bekräftelse. Detta sker dock på bekostnad av lärandet och perspektivförändring i 

samtal, då den anställde endast bekräftar den rådande bilden. 
 

I ett perspektivförändrande samtal bidrar den anställde med sin röst på ett sådant sätt 

att den uppfattade gemensamma verkligheten får ett förändrat innehåll, genom att 

vederbörande inte bara bekräftar den rådande bilden, som i många fall kanske i själva 

verket bara är ett uttryck för vad ledningen tänker och vill. När den anställde söker 

bekräftelse och inte ger uttryck för sitt eget perspektiv, i förhoppningen om att vinna 

arbetsgivarens förtroende, sker detta alltså på bekostnad av det egna lärandet och 

perspektivförändring.  
 

I förhållande till själva medarbetarsamtalets utformning, och vad samtalet har som 

syfte att gå igenom, så menar IP2 att de anställda ofta är för dåliga på att ge uttryck 

för vad de egentligen skulle vilja ta upp. Detta beror på en rådande uppfattning om att 

det är arbetsgivaren som i slutändan bestämmer, och att man bara får acceptera att 

medarbetarsamtalet är något som ställs upp utanför ens egen regi; 
 

 

Moderator: Har ni själva haft möjlighet att ge feedback på medarbetarsamtalen som ni 

haft, och sen att det har skett någon förändring till nästa gång?   

 

IP2: Vi var ju varit ganska dåliga på det kanske, säga vad vi tycker [...] man accepterar som 

det är, att det är dem som bestämmer, cheferna, man kanske skull tycka till lite mer då.  

 

I citatet ovan visar respondenten upp en vilja att själv vara med och påverka 

medarbetarsamtalets utformning, men att det desto oftare blir så att vederbörande 

accepterar utgångsläget som det är. IP6, ger ett liknande men ändå lite annorlunda 

perspektiv, och menar på att arbetsgivaren bör vara såpass påläst om hur företaget går, 

och om den anställde som person, att arbetsgivaren helt och hållet kan vara drivande i 

de frågor som kan vara viktiga att ta upp. Det är alltså arbetsgivarens ansvar att 

samtalets styrs i en bra riktning, även om det finns möjlighet att delge sin egen 

mening, menar respondenten. Detta är något vi fortsätter att utveckla i nästa del, då 

det ändå verkar finnas en utbredd uppfattning bland de anställda, att det finns en 

poäng med att få dela med sig av sina egna synpunkter under ett medarbetarsamtal. 
 

6.5 Utrymme för egna synpunkter 

Inom detta tema har vi valt att lyfta fram de beskrivningar, där de anställda lägger vikt 

vid den egna möjligheten att kunna delge åsikter och synpunkter som viktigt i 

medarbetarsamtal. Wilhelmsson’s tankar om talutrymme, kommer även i denna del 

att användas för att beskriva de anställdas utsagor. 
 

Med det citat som kommer nedan, menar IP4 att en av grundbultarna för ett lyckat 

medarbetarsamtal, är att den anställde skall ha möjlighet att ge uttryck för egna tankar 

och åsikter. Detta kräver dock att arbetsgivaren är medveten om sin egen roll, och ser 

till att föra dialogen framåt genom att både lyssna till, och ge respons på vad den 

anställde tycker och tänker. Enligt IP4 ger detta en upplevd känsla av att få vara med 
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och påverka sitt eget arbete, och att man som anställd kommer bättre överens med sin 

chef genom detta; 

   
 

Moderator: Du är inne på det nu, men hur skulle du beskriva ett bra medarbetarsamtal? 

 

IP4: Att cheferna då lyssnar på vad man också vill, alltså, att det inte är efter deras 

premisser, efter deras regler. Även om jag jobbar åt dem och de bestämmer över mina 

arbetsuppgifter, så vill jag ändå kunna påverka och säga att [...] så ett medarbetarsamtal är 

ju egentligen så att man känner att man kommer överens med chefen, och att man har fått 

ut någonting utav den här diskussionen.  

 

IP4 vidareutvecklar detta, genom att beskriva att det handlar om att chefen måste 

lyssna på sina anställda, och ge dem möjligheten att vara med och påverka den egna 

arbetsmiljön, trots sin hierarkiska position. Det går att ställa i direkt relation till det 

Wilhelmsson beskriver: att chefer ofta förväntar sig ett större talutrymme i samtal, 

eftersom de som oftast är vana med att inneha det.  

 

Att samtalets deltagare både aktivt lyssnar och besvarar varandra, är enligt 

Wilhelmsson av största vikt för att skapa ett jämlikt talutrymme, och genom detta 

växelspel så förs dialogen framåt. Respondentens uttryckta vilja av att få säga sitt, och 

genom detta komma överens med sin arbetsgivare, är detsamma som att vederbörande 

önskar att samtalet upprätthåller en symmetri. IP3 menar i relation till detta, 

medarbetarsamtalet också är en möjlighet för att ge uttryck för det som tynger en; 

 

 
Moderator: Vad tror du vinner mest på egentligen båda parter då, både du och chef, på att 

du får säga precis vad du tycker på ett, att du får säga dina synpunkter [...]? 

 

IP3: Jag kan ju ha vilka synpunkter som helst, på allt möjligt som jag måste få ge uttryck 

för, då är det ju bra att ha den möjligheten. Jag menar jag kan ju gå och reta upp mig på 

halva mina kollegor kanske, och det kommer inte till uttryck och jag kan inte säga 

någonting, då har jag ju chans där att ge uttryck för det. Tala om att “nej du jag klarar inte 

av det här, ni måste flytta mig till ett annat rum”. Olika såna där saker. 

 

Av vad vi uppfattar så menar IP3 att medarbetarsamtalet är en möjlighet för den 

anställde, att ta upp det som de “vanliga” samtalen kanske inte har utrymme för. 

Medarbetarsamtalet är således viktigt ur den aspekten, att det är ett forum vars den 

anställde kan dela med sig av de tankar som inte passar för andra sammanhang. Det 

IP4 och IP3 ger uttryck för, handlar om möjligheten för både arbetsgivare och 

anställd, att lära sig av varandra i medarbetarsamtalet genom ett gemensamt utbyte av 

synpunkter och åsikter. För att detta skall kunna ske krävs det dock att arbetsgivaren 

är medveten om sin egen roll, och ger den anställde ett lika stort talutrymme. 
 

Detta går också att koppa till det som Wilhelmsson i sin teori redogör för, med 

“intentioner”; Att alla individer, exempelvis på en arbetsplats som denna, bär på 

inneboende erfarenheter som kan komma arbetet till nytta. De lärdomar den anställde 

har gjort är inte något som hon aktivt tänker på, då dessa till viss del har blivit tagna 

för givet. För att dessa skall komma upp till ytan, måste det således finnas ett tillfälle 

där individen kan få uttrycka sina arbetsrelaterade erfarenheter, exempelvis i ett 

medarbetarsamtal. Wilhelmsson menar att det är mångfalden av röster som bidrar till 

att den gemensamma verkligheten får sin form, alltså blir mer klar för alla 
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medlemmar i organisationen. På detta sätt kommer organisationens medlemmar bättre 

överens, då alla parter kan stå bakom det organisationen säger och gör, eftersom den 

gemensamma verkligheten är en produkt av att alla har fått ge sin syn på saken.  
 

För att ytterligare belysa detta perspektiv, menar IP2 att det värsta med att bara sitta 

och hålla med i medarbetarsamtal, är att det tillslut blir svårt att uppfatta allt. Att det 

inte går att ta åt sig, och i sin tur förbättra sig; 
 

 

Moderator: Vad tror du att du får ut genom att dela med dig av dina egna synpunkter, för 

chefen och företaget? 

 

IP2: Nja, men om man bara sitter och nickar och håller med så, då vet jag inte, då kan man 

kalla det för medarbetarlyssning istället [...] du lyssnar inte tillslut, du uppfattar inte allt. 

Då är det svårt att ta åt sig och förbättra sig, det går hand i hand.  

 

Respondenten pekar på är att det i medarbetarsamtal, inte räcker med att bara lyssna 

för att lära sig något, som anställd måste man också få vara med och vara delaktig i 

samtalet. Genom att den anställde bara får sitta och lyssna till sin arbetsgivare, 

kommer det aktiva lyssnandet snart att bytas ut mot ett passivt lyssnande, vilket inte 

kommer att föra samtalet i den riktning som behövs för att det skall kunna ske ett 

utbyte av perspektiv.  

 

Att föra dialog föregås av ett jämställt talutrymme, där parterna dels aktivt lyssnar till 

den andre, men även responderar varandra vilket för samtalet framåt. Genom att 

arbetsgivaren förblir omedveten om sin benägenhet att styra samtalet, och inte släppa 

in den anställde i samtalet, kommer båda parter att inte kunna lära sig av varandra och 

kunna genomgå perspektivförändring. I synnerhet kommer den anställde inte att lära 

sig något och medarbetarsamtalet förblir ett slöseri med tid, om vi utgår från att målet 

medarbetarsamtal är att det skall resultera i perspektivförändring.   

 

Även IP6 uttryckte det som viktigt att arbetsgivaren ger ett tillräckligt utrymme så att 

den anställde kan få dela med sig av sina synpunkter. Sammanhanget kräver samtidigt 

en viss form av professionalitet, något som arbetsgivaren bör vara medveten om; 

 
 

Moderator: Hur skulle du beskriva ett bra medarbetarsamtal ? 

 

IP6: Om jag kommer in på ett medarbetarsamtal så vill jag inte att det skall vara ‘tjena 

tjena’, jag vill ju ändå att det skall vara lite professionellt, men det skall ändå vara 

avslappnat. Öh, det är ju viktigt att man helt enkelt får säga sin sak, sin mening, och få 

fram den på bästa sätt, det är ju det som är det viktiga i det hela [...]. Det skall vara klart 

och tydliga regler vid samtalet helt enkelt, vad som gäller, både privat och officiellt.  

 

Den “professionalitet” som IP6 pekar på, tolkar vi som synonymt med arbetsgivaren 

bör ha viss kunskap om hur ett medarbetarsamtal bör hållas. Det vill säga, medveten 

om sin egen roll, och vilka potentiellt negativa effekter som ens hierarkiska position 

kan ha på hur medarbetarsamtalet utspelar sig. 
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6.6 Summering av resultat  

Resultatet visar att finns en mångfald av infallsvinklar när det handlar om perspektiv 

på medarbetarsamtal. En dominerande syn på medarbetarsamtalet är att det handlar 

om att få feedback, då det finns en tydlig kravbild över vad de anställda behöver 

prestera i termer av antal sälj. Definitionen av feedback är också något som skiljer sig 

åt, där en bit handlar om att få instruktioner i säljteknik, och den andra är att få veta 

när saker och ting inte fungerar.  

 

Att få veta när saker och ting inte fungerar, menar de anställda är särskilt viktigt, då 

det annars kan vara svårt att märka det själv, och därför så behövs en utomståendes 

perspektiv. Det är en chans att stanna och upp reflektera över arbetsprestationen, 

tillsammans med sin chef som stöd, vilket är nödvändigt för att den anställde skall få 

veta att vederbörande håller ikapp med tempot. Detta besvarar den allra första 

forskningsfrågan: ”Vad är den anställdes perspektiv på medarbetarsamtal?”. Alltså, att 

det är ett tillfälle att få feedback och vägledning; En ”knuff” in i den proximala 

utvecklingszonen, där den anställde har möjlighet att lära sig mer än vad 

vederbörande hade kunnat göra på egen hand.  
 

I förhållande till den andra forskningsfrågan: ”Finns det förutsättningar som den 

anställde lägger särskilt vikt vid när han/hon beskriver medarbetarsamtalet?”, så lyfter 

många av de anställda fram kontakten till arbetsgivaren som viktigt i förhållande till 

medarbetarsamtal, och av två anledningar;  

 

- Att det aldrig skulle gå att jobba i den här typen av yrke utan kontinuerlig 

uppföljning över den egna arbetsprestationen; Detta för att bekräftelsen de anställda 

får är nödvändig för att ha tillräcklig motivation att gå tillbaka till arbetet. 

 

- Kontakten i sig och hur bra chef och anställd känner varandra, är något som också 

påverkas av bekräftelsen. I och med detta, blir det lättare för den anställde att öppna 

upp sig och säga vad vederbörande tycker i förhållande till arbetet. Detta är också 

något de anställda pekar på blir bättre med tiden, och i takt med fler genomförda 

medarbetarsamtal.  

 

Resultatet visar också att de anställda lägger vikt stor vid att själv få dela med sig av 

egna synpunkter till arbetsgivaren, då detta medför att man kommer bättre överens, 

och ger en känsla av medskapande. Arbetsgivarens förhållningssätt är ur det här 

perspektivet mycket viktigt menar de anställda, eftersom han/hon aktivt måste sporra 

den anställde till att vilja dela med sig - dels genom att aktivt lyssna, men också 

genom att styra samtalet i en bra riktning med hjälp av rätt sorts frågor. Detta är vad 

som utgör det goda medarbetarsamtalet enligt de anställda, vilket också besvarar den 

sista forskningsfrågan.  

 

Att de anställda skall känna att de kan öppna upp sig och dela med sig, är vad vi med 

hjälp av Wilhelmssons begreppsapparat, har sett som synonymt med lärande i samtal, 

eftersom mångfalden av perspektiv leder till en självreflektion om var individen själv 

står. 
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7. Avslutande diskussion 

 

Av avsnitt 6.6 ovan, summering av resultat, redogjorde vi för studiens viktigaste 

slutsatser;  

 

1. Enligt de anställda är medarbetarsamtalet till för att få feedback och 

vägledning, en knuff in i vad vi har kallat för den proximala utvecklingszonen. 

2. Kontakten till arbetsgivaren; Hur väl parterna känner varandra, har stor 

betydelse för hur väl medarbetarsamtalet kan utspela sig, och;  

3. Möjligheten att få dela med sig av egna synpunkter i medarbetarsamtal, 

medför att den anställde kommer bättre överens med sin arbetsgivare, och ger 

i sin tur en större känsla av medskapande. 

 

I den här delen kommer vi att diskutera hur resultatet står sig i relation till gällande 

lagstiftning kring medarbetarsamtal, metodvalets påverkan, pedagogiken som 

vetenskap, samt implikationer för vidare forskning och praktik. 

 

7.1 Resultatet i relation till gällande lagstiftning 

I ett tidigare avsnitt nämnde vi att det är en god idé att samla in en mångfald av 

perspektiv på vad ett medarbetarsamtal är, just för att dessa perspektiv sedan kan 

användas i komparativa syften i relation till vårt eget resultat. I slutet av temat 

”utrymme för egna synpunkter” (6.5), beskrev en av respondenterna att 

medarbetarsamtalet kräver en viss professionalitet och kunskap från arbetsgivarens 

sida om hur samtalet skall hållas. Denna uppfattning ligger helt i led med den av 

Arbetsmiljöverket, som säger att enskilda samtal med de anställda är ett bra sätt att 

undersöka arbetsmiljön, men att detta samtidigt ställer krav på arbetsgivarens 

kunskaper om hur samtalen skall genomföras (AFS 2001:1).  

 

Av vad som framgår av resultatet, är en utbredd uppfattning bland de anställda, att 

syftet med medarbetarsamtal är att få feedback. Detta kopplade vi till företagets 

branschtillhörighet, och att det finns mycket tydliga krav kring vad de anställda 

behöver prestera i termer av antal genomförda sälj. Med detta i åtanke, är det naturligt 

att den innehållsliga dimensionen av medarbetarsamtalet på företaget påverkas. I det 

här avseendet, verkar dock innehållet ha påverkats till den mildra grad att, vissa av 

respondenterna till och med är av den uppfattningen, att frågor som inte är kopplade 

till senaste tidens sälj bör tas upp vid ett annat tillfälle.  

 

Hur och om dessa ”andra” samtalstillfällen sätts upp är inget som omfattas av denna 

studie, men däremot får detta implikationer för hur vi i slutändan karaktäriserar 

samtalen på företaget. Arbetsmiljöupplysningen (2015), skriver bland annat att 

medarbetarsamtalet skall vara ett tillfälle, där de anställda i synnerhet har möjlighet 

att diskutera sådant som rör arbetsmiljön, trivseln på arbetsplatsen, och relationen 

med kollegor och i förhållandet arbetsgivaren. 

 

7.2 Resultatet i relation till vald metod 

Efter studiens avslut och med resultatet på plats, borde vi ställa oss frågan huruvida 

resultatet kunde ha sett ut, om vi hade tillämpat en annorlunda metod för att samla in 

materialet. Vilken typ av kunskap hade vi kunnat få fram, som den metoden vi valde 
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inte gav oss? Hade vi exempelvis, valt att genomföra en fokusgruppsintervju, skulle 

vi möjligtvis ha kunnat belysa en del av problemen relaterat till fenomenet 

medarbetarsamtal på ett enklare sätt, då deltagarna inom fokusgruppen nyanserar 

varandras värderingar och erfarenheter genom att prata tillsammans (Wibeck, 2010, s. 

42).  
 

På detta sätt hade vi kanske kunnat diskutera vissa aspekter, som i dagsläget inte 

framgår av empirin, då den interaktion som sker inom gruppen leder diskussionen 

framåt. Detta hade säkerligen också underlättat för att upprätta ett mer lättsamt 

samtalsklimat, något vi stundtals upplevde som problematiskt vid genomförandet av 

semi-strukturerade intervjuer. Anledningen till detta är att, i en fokusgruppsintervju 

kan respondenten själv välja om hon vill ta en aktiv eller passiv roll i diskussionen, då 

frågorna vanligtvis inte riktar sig direkt till personen utan till gruppen som helhet 

(Wibeck, 2010, s. 23). 
 

Under processens gång fick vi redan tidigt känslan av att genomförandet av mer 

“individuella” intervjuer, kräver en viss typ av skicklighet för att få tillgång till alla de 

erfarenheter som respondenten sitter på. Detta beror på främst att det lätt skapas ett 

ogynnsamt samtalsklimat, då vi som forskare bombarderar respondenten med frågor 

som mer eller mindre är formulerade på förhand. Detta var däremot något vi tillslut 

lärde oss att undvika, då vi genomfört ett antal intervjuer och nästan hade memorerat 

intervjuguiden utantill, vilket gjorde att intervjun mer uppfattades som ett samtal 

tillsammans med våra respondenter. 
 

7.3 Resultatet i förhållande till pedagogiken som en vetenskap 

Vi har i tidigare kapitel, och till viss del löpande genom hela studien, diskuterat hur 

medarbetarsamtal, historiskt sett, använts som ett verktyg för flera olika ändamål. 

Bland annat att förebygga ohälsa samt olyckor på arbetsplatsen, planering och 

målsättning för individen och organisationen; samt för att identifiera eventuella behov 

och kartlägga kompetensutveckling. Att se på medarbetarsamtalet utifrån det 

perspektivet för hur arbetsgivaren kan tillvarata och utveckla befintlig kompetens 

inom organisationen är således vanligt förekommande. Detta blir särskilt viktigt i och 

med det som vi redogjorde för i studiens inledning; Att både nationell och 

internationell forskning visar att organisationer som lär, står sig starkare i förhållande 

till den globala konkurrensen.  
 

Då tidigare forskning ofta visar att det är ledningen som i större utsträckning sätter 

agendan för medarbetarsamtalet, bör vi åtminstone väcka frågan kring vilka 

potentiellt negativa konsekvenser detta kan få för organisationens medlemmar. Vi 

tänker oss att en följd av detta: att arbetsgivaren vill övertyga den anställde om att 

kompetensutveckling är nödvändig för individen, men som egentligen speglar mer av 

organisationens vilja och jakt på uppsatta mål. Således, kan det finnas en risk att 

medarbetarsamtalet används som ett maktredskap för att identifiera 

förbättringsåtgärder, i syfte att styra organisationens medlemmar till att lära sig saker 

som inte nödvändigtvis är ett uttryck för de anställdas egna viljor. 
 

En annan aspekt som rör att lärande, är att lärande inte nödvändigtvis behöver vara 

någonting bra, då vi även kan lära oss av allt det “dåliga”. Än en gång, handlar det om 

att ledningen kan ha annan bild av hur organisationen skall arbeta, som kanske inte 

alls stöds av de som befinner sig lägre ner på den hierarkiska trappan. Detta 
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perspektiv behöver inte nödvändigtvis vara någonting dåligt i sig, bara ur den 

aspekten om inte organisationens visioner delas av de allra flesta. I det avseendet är 

det således fel att inte arbeta för ett samtalsklimat som uppmanar de anställde till att 

ge uttryck för vad de tycker, och således trotsa den hägrande hegemonin. Detta då ett 

sådant samtalsklimat i högre utsträckning leder till perspektivförändring bland 

organisationens medlemmar – vilket gör att organisationen förblir effektiv på sikt. 
 

7.4 Implikationer för vidare forskning och praktik 

Under studiens gång har vi bekantat oss med en del av den internationella forskningen 

på ämnet, och vi insåg tidigt att det var svårt att hitta forskning som direkt undersökte 

medarbetarsamtal utifrån ett individperspektiv. Allt oftare, handlade forskningen mer 

om hur organisationen via liknande medarbetarsamtal, kan tillvarata och utveckla den 

kompetens som redan finns inom organisationen, men ur ett tydligt 

ledningsperspektiv.  

 

Vi undrade därför om den variant av medarbetarsamtal som vi undersöker i denna 

studie, mer speglar en förhållandena i en nordisk arbetsrelaterad kontext. Men också 

om avsaknaden av ett individperspektiv på medarbetarsamtal inom internationell 

forskning, är ett uttryck för den växande konkurrensen på världens globala 

marknader; Att medarbetarsamtalet i en större utsträckning, används som ett verktyg 

för att uppnå organisationens uppsatta mål, och inte nödvändigtvis för att sporra till 

dialog mellan chef och anställd. Vårt mål med den här studien, har därför varit att 

belysa medarbetarsamtalet ur den anställdes perspektiv, då vi har ett genuint intresse 

av att lära oss mer kring hur organisationer egentligen lär på olika sätt, och hos 

individen som en del av organisationen. 
 

Då vi i vår analys av empirin, bland annat såg tecken på de anställda ofta tar på sig en 

underordnad samtalsroll i medarbetarsamtalet, för att på så sätt få bekräftelse och 

vinna chefens förtroende på bekostnad av lärandet (perspektivförändring), skulle 

vidare forskning kunna behandla hur inlärningskurvan för de som är nya på jobbet 

kan se ut. Finns det med andra ord, ett samband mellan att ha en god relation till sin 

arbetsgivare, och viken typ av yrkeskunnande den anställde har möjlighet att uppnå. 

En tydliggörande över hur kurvan ser ut, skulle kunna ge direktiv för hur lång tid det 

tar innan relationen har etablerats, och i sin tur, när anställde börjar lära så effektivt 

som möjligt.  
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Bilaga 1.1 

Samtyckesformulär 

 

 

Uppsala universitet 

 

Student: Alexander Wik och Titus Hessel Welin 

Handledare: Guadalupe Francia 

 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en studie om medarbetarsamtal. 
 

Projekt 
Vi är två studenter vid Uppsala universitet som läser till personalvetare och nu under våren 

skriver vi vårt examensarbete, där vi valt att titta närmare på medarbetarsamtal. Det vi 

intresserar oss för är uppfattningar som människor har rörande medarbetarsamtal, men 

samtidigt är det för oss också en möjlighet, att få en utomstående inblick i något vi själva fått 

erfara inom vårt egna yrkesverksamma liv.  

 

Metod 
Undersökningen går ut på att vi genomför personliga intervjuer med er som vi kommer att 

spela in. Dessa kommer vi sedan att transkribera och använda för analys i vårt arbete. Så fort 

att vi är klara med detta kommer ljudinspelningen kommer därefter att förstöras. Vi kommer 

inte heller att gå ut med namn eller vem personen är eftersom det inte uppfyller något för 

studien. Fokuset ligger snarare på den sammantagna bilden vi får av att intervjua er alla, och 

inte något som den enskilde säger.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 

seminarier samt på universitetets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 

personer, återigen, att namnges och i den mån namn förekommer, ändras detta på ett sätt att ni 

inte att kommer kännas igen av någon som läser uppsatsen. Alla personuppgifter och andra 

uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidiellt och under 

tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet 

i undersökningen. 

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 

intervjun avbryta sin medverkan. 

 

 Jag vill medverka i studien. 

 Jag vill inte medverka i studien. 

 

Datum_____________________________________________ 

Underskrift__________________________________________ 

Namnförtydligande____________________________________ 
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Bilaga 1.2 

Intervjuguide 

 

Allmänt om arbetet 

 Hur länge har du arbetat för den här arbetsgivaren? 
 Vilken befattning har du? 

 Skulle du kunna berätta vad du gör en vanlig arbetsdag? 

 Har dina arbetsuppgifter förändrats under tiden som du arbetat här? 

 Hur många medarbetarsamtal har du haft sen du började här? 

 

 

Vad medarbetarsamtalet är  

 

 Kan du beskriva vad du tänker på när du hör ordet medarbetarsamtal? 

 Vad tror du att syftet är? 

 Vad tror du skiljer ett medarbetarsamtal från ett vanligt samtal? 

 

 

Medarbetarsamtalets innehåll och relevans 

 

 När du går in i ett medarbetarsamtal, vad hoppas du att få ut av det? 

 Kan du beskriva så detaljerat som möjligt hur dina MA-samtal brukar se ut? 

Exempelvis vanliga samtalsämnen? 

 Brukar du få någon slags information på vad som kommer att tas upp tiden innan ett 

MA-samtal? Hur brukar det se ut? 

 Upplever du att det står i informationen överenstämmer med det som sedan tas upp? 

Kan du ge något exempel? 

 Upplever du att de samtalsämnen som vanligen tas upp är relevanta för dig? På vilket 

sätt då? 

 Om du hade fått planera ett MA-samtal precis så som du ville, vilka ämnen hade du 

velat prata mer kring? Varför just dessa? 

 

 

Erfarenhet av att ha medarbetarsamtal 
 

 Hur ofta har du haft medarbetarsamtal under den tiden du har jobbat här? 

 Kan du berätta om det senaste MA-samtalet du hade? Vad gick ni igenom?  

 Upplever du någon skillnad mellan tillfällena när du haft medarbetarsamtal? 

 Upplever du att blir lättare, eller svårare i någon utsträckning att tala om sådant som 

är relevant för dig ju fler medarbetarsamtal som du har? 

 Upplever du att möjligheter finns för att diskutera de samtalsämnen som tas upp vid 

MA-samtal, också vid andra tillfällen? Upplever du att det är lättare eller svårare på 

något sätt? Hur menar du då? 

 

 

Det egna talutrymmet  

 

 Upplever du att du får tillräckligt med utrymme för att ge dina egna synpunkter, då ni 

pratar om något som är relevant för dig? 
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 Upplever du att möjligheter finns till att själv vara med och påverka samtalet, så att ni 

pratar om sådant som är relevant för dig? Om nej: Varför? Om Ja: På vilket sätt? 

 Tänk dig att du befinner dig i MA-samtal; upplever du att det är något som du kan 

göra för att få ut så mycket som möjligt av samtalet? 

 Har du upplevt några eventuella hinder för att du skall få ut så mycket som möjligt? 

 

 

Ett bra medarbetarsamtal 
 

 Tror du att det är viktigt att förbereda sig inför ett MA-samtal för att det skall bli 

bra?    

 Skulle du kunna beskriva hur du förbereder dig inför ett MA-samtal? Varför lägger 

du vikt just vid det?  

 Hur skulle du beskriva ett bra medarbetarsamtal? Vad är det som gör det bra?  

 Säg att du haft dåligt medarbetarsamtal, hur skulle du då beskriva det för en annan 

kollega? 

 Har du några exempel på vad som gör ett dåligt medarbetarsamtal? Varför just 

dessa?   

 Om vi säger att du redan innan ett MA-samtal har bestämt dig för att du skall göra allt 

för att det skall bli så dåligt som möjligt, hur hade du då gått tillväga? 
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