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Abstract 
 
Author: Nina Andersson 
Title: The employees right – The managers obligation. A study 
regarding midline managers view of performance reviews. 
[Translated title] 
Supervisor: Tove Harnett 
Assessor: Hans Swärd 
 
 
In Swedish municipalities all employees have the right to once a 
year have a private meeting with their manager. This meeting is 
meant to give feedback to the employee regarding their work effort. 
Theese meetings are often between one employee and the manager 
alone, but sometimes the manager decides to have one or two 
meetings in larger groups instead of having one meeting with each 
employee. The aim of this study was to examine how the managers 
interpreted the purpose of such meetings, and how their 
interpretation could motivate having the meetings in groups instead 
of individually. A second purpose was to examine how the 
managers looked at their own role in such meetings. The study is 
based on qualitative interviews with six midline mangagers in a 
midsized municipality in Sweden. In the analysis I used theoretical 
perspectives from Bolman and Deals organization theory to clarify 
the data and to get a better understanding of how the managers 
interpretation of the purpose of the meetings differed. I also used the 
theory to examine the various roles that the managers stated to have 
in the meetings. The result showed that the way the managers 
interpreted the meetings purpose also had an impact on how they 
choose to form the meetings, in group or individually. The result 
also showed that the different roles that the managers claim they had 
in the meetings could be interpreted as consequense of how they 
interpreted the role of the meeting itself.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

 

Ibland kallar man sådana här chefer för hamburgare för vi är 

tryckta från båda håll. (Kristin) 

 

Detta citat beskriver hur en kommunalt anställd mellanchef ser på sin yrkesroll 

och på det som förväntas av dem. Förvaltningen har sina krav på arbetsuppgifter 

som ska utföras och mål som ska nås, samtidigt har medarbetarna sina önskemål 

om hur arbetsplatsen ska utvecklas. I kommunen tas politiska beslut i olika 

nämnder om de mål organisationens olika verksamheter ska ha och vilka 

eventuella omorganisationer som ska ske. Dessa beslut är något som alla 

medarbetare måste förhålla sig till och det är en av chefernas arbetsuppgift att 

förmedla och implementera dessa beslut i sitt verksamhetsområde.  

 

Ett sätt att förmedla de mål som sätts upp av kommunledningen till alla 

medarbetare i kommunen är genom att mellanchefer årligen har ett 

medarbetarsamtal med alla anställda i sina respektive verksamhetsområde. Det är 

just medarbetarsamtalets funktion i en kommunal organisation som denna uppsats 

kommer att handla om. Andra syften med medarbetarsamtal är knutet till 

uppföljning och återkoppling, hur medarbetaren kan förbättra sina prestationer 

och eventuellt täcka ett utbildningsbehov. Medarbetarsamtalet ska också sörja för 

att medarbetarna ska få en känsla av att resurser fördelas rättvist. Framförallt finns 

medarbetarsamtalet till för att medarbetaren och chefen ska sätta av tid för att 

tillsammans föra en konstruktiv dialog. (Mikkelsen 1996) 

 

Tidigt i arbetet med denna undersökning förstod jag att jag lättare kunde förstå 

medarbetarsamtalet ur ett organisationsteoretiskt perspektiv. Utifrån denna teori 

illustrerar det strukturella perspektivet på ett tydligt sätt den vertikala 

samordningen som finns i kommunerna. Vertikal samordning innebär att de högre 

nivåerna i organisationen kontrollerar de lägre nivåerna genom formell makt, 

policys och regler (Bolman & Deal 2005). Human-Resource perspektivet (HR-

perspektivet) har använts för att analysera medarbetarsamtalets funktion som ett 
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sätt att se medarbetarnas inneboende möjligheter. Det politiska perspektivet ger 

mig större förståelse för de politiska aspekter som finns då en kommun på många 

olika plan är politiskt styrt via kommunledning och från medarbetarnas synpunkt, 

fackliga organisationer. Det symboliska perspektivet visar på att visioner och 

värderingar ger sammanhang och riktning i tider av oklarhet. (Bolman & Deal 

2005) 

 

Eftersom litteratur som bearbetar ämnet medarbetarsamtal nästintill uteslutande 

diskuterar medarbetarsamtalet utifrån förutsättningen att de sker individuellt 

mellan medarbetare och chef (Ljungström 2001), så blev jag lite förvånad när jag 

hörde talas om att många mellanchefer hade börjat hålla medarbetarsamtal i 

grupp. När jag tänkte tillbaka på praktiken som jag gjorde hos en mellanchef i 

kommunal regi så visste jag dock att arbetsbelastning var stor på många av dessa 

chefer. Så därför var min initiala tanke om medarbetarsamtal i grupp att de 

användes som en tidsbesparande åtgärd. Efter att ha genomfört några sökningar på 

Internet så förstod jag att andra kommuner och rektorsområden hade infört 

möjligheten att ha gruppsamtal just av anledning att spara tid.  

 

Tankar väcktes som ifrågasatte om det finns någon möjlighet att ge personlig 

feedback och diskutera utvecklingsmöjligheter för de enskilda medarbetarna när 

man sitter i grupp? Framförallt funderade jag om det är etiskt försvarbart att inför 

andra redogöra för en enskilds arbetsinsatser och utvecklingsmöjligheter. Efter att 

ha ringt runt till olika mellanchefer i kommunen förstod jag att åsikterna gick isär 

om medarbetarsamtal i grupp var en framgångsrik metod eller ej. Denna 

motsättning väckte mitt intresse ytterligare då de mellanchefer som hade 

gruppsamtal var väldigt positivt inställda till det och gärna ville berätta om de 

andra vinsterna som fanns med gruppsamtal. Denna motsättning ville jag 

undersöka och försöka bringa klarhet i hur cheferna ser på medarbetarsamtalets 

syfte, vilket i sin tur kan ge en förståelse till varför de väljer att hålla 

medarbetarsamtalen enskilt eller i grupp. Jag ville även undersöka hur chefen såg 

på sin egen roll i medarbetarsamtalet. 
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2 Syfte och frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur mellanchefer i kommunen 

motiverar att ha medarbetarsamtal i grupp. Frågeställningen utgår från syftet och 

tre frågor har blivit mest framträdande att besvara. 

 

• Hur beskriver chefer medarbetarsamtalets syfte? 

• Hur kan medarbetarsamtalets primära syfte enligt chefen motivera val av 
utförande, grupp eller individuella samtal? 

• Hur beskriver chefer sina roller i medarbetarsamtalet? 
 

3 Tidigare forskning 
Jag har valt att bland annat utforska de skäl som cheferna uppger för att ha 

medarbetarsamtal i grupp istället som på traditionellt vis ha medarbetarsamtal 

enskilt. Och med utgångspunkt från det började jag undersöka vilken forskning 

som gjorts på ämnet medarbetarsamtal. Vad jag fann var forskning om 

utvecklingssamtal (ett annat ord för medarbetarsamtal) i bland annat pedagogisk 

verksamhet. Pär Engström (2005) har skrivit en avhandling om samtal och 

ledarskap i grundskolan och Gunilla Granath (2008) har forskat om hur man 

använder utvecklingssamtal och loggböcker som disciplineringstekniker i 

grundskolan, för att nämna två. Övrig forskning om medarbetarsamtal är gjord av 

Maria Lindgren (2001) som skriver en avhandling i språkvetenskap och behandlar 

utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Där ligger fokus på att öka 

kunskapen om samtalstypen. En annan avhandling skriven av Anders Engquist 

(1990), analyserar utvecklingssamtalet som förändringsinstrument. De ovan 

nämnda forskningsresultat ger mig en god uppfattning av vad ett 

medarbetarsamtal är och vilket syfte det har. Det hjälper mig också att tolka 

empirin jag har samlat in utifrån hur nära syftet med medarbetarsamtal man kan 

komma när man håller dem i grupp.  

 

Jag har däremot inte kunnat finna någon forskning om just medarbetarsamtal i 

grupp. Mina tankar runt det är att medarbetarsamtal i grupp är ett tämligen nytt 
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fenomen och effekterna av dem har ännu inte blivit märkbara. Denna brist på 

forskning är också en av de anledningar till varför jag vill undersöka och sprida 

lite ljus på detta sätt att hålla medarbetarsamtal. Den kommer att ge en ökad 

förståelse till varför mellanchefer väljer att genomföra gruppsamtal istället för 

individuella medarbetarsamtal och även ge en förklaring till vad de upplever som 

positivt respektive negativt med dessa gruppsamtal. Med hjälp av mellanchefernas 

uppfattning om medarbetarnas åsikter och upplevelser av medarbetarsamtal i 

grupp och individuellt hoppas jag att denna studie också kan ge en fingervisning 

åt vilken riktning både medarbetare och mellanchefer vill att medarbetarsamtalen 

ska utvecklas åt.  

 

Däremot har jag funnit mycket forskning som handlar om gruppdynamik, 

processer och handledning i arbetsgrupper. Lena Wilhelmson (1998) har forskat 

om samtalsmönster och perspektivförändring i gruppsamtal, vilket kan vara till 

hjälp i kommande analys. Likaså finns det en uppsjö av forskningsresultat om 

chefer och ledarskap. På grund av att tiden inte kommer att räcka till för mig att 

sätta mig in i all forskning så får denna kunskapsöversikt anses tillräcklig för det 

syfte jag har med uppsatsen. 

 

3.1 Övrig litteratur 

Utöver forskning så finns det mycket litteratur skrivet om medarbetarsamtal. När 

jag sökte i LIBRIS på medarbetarsamtal/utvecklingssamtal så fick jag mer än 200 

träffar på böcker skrivna om detta ämne. Av tidsskäl har jag inte haft möjligheten 

att gå igenom varje bok, men av det jag kunnat utläsa av rubriker och av det tiotal 

böcker jag har läst i har jag fått en uppfattning om att medarbetarsamtal i första 

hand ska ske individuellt. En stor del av litteraturen är handböcker för chefer och 

för medarbetare i hur man förbereder och organiserar samtalen samt vad man som 

medarbetare kan förvänta sig att medarbetarsamtalet skall handla om.  

 

3.2 Beskrivning av medarbetarsamtal i litteraturen 

• Ett årligen återkommande enskilt samtal mellan chef och samtliga 

medarbetare inom enheten. (Nyström 1999) 
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• Det är ofta rekommenderat att medarbetarsamtal ska starta i toppen av 

organisationen, mellan chefer och underordnade chefer för att sedan 

arbetas nedåt i organisationen (ibid.). 

• Medarbetarsamtalet är i förväg planerat och tar upp arbetssituationen och 

människorna i den (ibid.).  

• Samtalen ska utgå från de mål som verksamheten har och ska knyta dessa 

mål med metoderna och medarbetarna (ibid.).  

• Samtalet ska hållas i avskildhet utan störande inslag från omgivningen 

(ibid.).  

• Båda parter ska ha haft tid och möjlighet att förbereda sig inför samtalet 

(ibid.).  

• Medarbetarsamtalet ska ge tillfälle för ömsesidig personlig återkoppling 

mellan chef och medarbetare. (ibid.) 

• Möjliggöra diskussion mellan chefen och medarbetarna om hur vardagen 

fungerar. (ibid.) 

• I samtalet ska man diskutera hur det har varit och hur man vill att det ska 

bli, vad som är bra och vad som är mindre bra i verksamheten. (ibid.) 

• Samtalet ska innehålla en åtgärdsplan för vad som ska förbättras eller på 

annat sätt vidareutvecklas. Åtgärdsplanen kan vara inriktad på till exempel 

utbildning, praktik, förändring av arbetsuppgifter och ansvar. (Ljungström 

2001) 

 

3.2.1 Medarbetarsamtal i grupp i litteraturen 

Eftersom att denna undersökning tog sin utgångspunkt i att analysera 

medarbetarsamtal i grupp, så har även mina sökningar riktat sig åt att finna 

litteratur om gruppsamtal. Jag har funnit tre böcker som tar upp medarbetarsamtal 

i grupp. Marika Ronthy (2004) skriver dock i Utvecklingssamtalets 7 nycklar att 

det är en god idé att föregå de individuella medarbetarsamtalen med gruppsamtal. 

Där får man som läsare också handfasta tips på hur dessa gruppindelningar bör 

ske, och hur man organiserar själva samtalet. Ann-Britt Wall Berséus (1999) har 

skrivit en handbok i hur man styr och leder med hjälp av samtal. Där beskriver 

hon hur man kan hålla medarbetarsamtal i grupp, men att man då får låta bli att 

diskutera individuella frågor. Slutligen har jag läst Kerstin Ljungströms (2001) 
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bok om samtal på jobbet där ett kort stycke om medarbetarsamtal i grupp 

diskuteras. Fördelarna med individuella samtal beskrivs som självklara och där 

medarbetarsamtal i grupp beskrivs ha några fallgropar att se upp med.  

 

3.2.2 Källkritik 

Handböckerna som jag hänvisar till i detta arbete är just handböcker. De är 

skrivna för att man på ett lätt och överskådligt sätt ska få en uppfattning om hur 

man som både medarbetare och chef kan förbättra sina insatser i 

medarbetarsamtalet. Det finns som jag tidigare nämnt inte mycket forskning om 

vilket sätt som är det bästa sättet att leda och utforma medarbetarsamtal, därför 

har jag ibland reagerat på generaliserande formuleringar. 

 

När medarbetaren bidrar till verksamheten känner hon sig 

behövd. Det ger henne en inre tillfredsställelse och blir ett led i 

hennes utveckling. (Ronthy 2004:12)  

 

Liknande generaliseringar har jag även stött på i annan litteratur och jag måste 

vara uppmärksam på om det finns vetenskapliga belägg eller ej för sådana 

påståenden. Jag måste även vara uppmärksam på mot vem dessa handböcker 

riktar sig åt och om de är skrivna på uppdrag av företag eller en organisation. I 

övrigt har jag använt mig av avhandlingar som har hög vetenskaplig kvalitet och 

av kurslitteratur från tidigare kurser på socionomprogrammet som också kan 

förväntas hålla god kvalitet vad gäller tillförlitlighet. Annan litteratur får jag läsa 

och tolka med normalt källkritiskt tänkande angående vem som är författare och 

vilka källor som författaren har hänvisat till.   

 

4 Teori  
Vilket är målet och syftet med medarbetarsamtalet i en kommunal organisation? 

Svaret är inte enkelt, det finns mer än ett mål och det finns tre parter i ett 

medarbetarsamtal, organisationen, chefen och medarbetaren. Alla tre har sitt eget 

syfte och eget utgångsläge inför ett medarbetarsamtal. Som ett stöd för mig i 

analysarbetet behöver jag en teori som kan bena upp och ge struktur på hur jag 

kan se på medarbetarsamtalet olika syften och mål för de olika aktörerna. 
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Eftersom min studie handlar om hur mellanchefer i en organisation resonerar, 

framstår Bolman och Deals (2005) organisationsteori som ett användbart verktyg 

för att ge struktur till min analys. Denna teori har sitt ursprung i 1900-talets början 

då den formella organisationen var en ny företeelse. Tidigare styrdes de flesta 

organisationer patriarkalt, alltså med en slags fadersgestalt som styrde arbetet och 

hade näst intill oinskränkt makt. Med den nya formella organisationens framväxt 

arbetade Max Weber, tysk ekonom och sociolog fram en modell som beskrev nya 

sätt att leda och styra organisationerna genom en fast arbetsfördelning, hierarkisk 

uppbyggnad och regler som styrde verksamheter. Efter andra världskriget bedrevs 

mycket forskning om organisationers strukturers effekter på produktivitet, 

arbetsmoral och effektivitet. Denna forskning tog sin ansats ur just Webers tidiga 

modell av organisationers strukturer. Tidiga organisationsanalytiker hade för 

avsikt att effektivisera fabriksarbetet och omskolade arbetare att effektivisera sitt 

arbetssätt. Men med framväxt av mer människoorganiserade verksamheter så har 

även mänskliga behov fått en betydande roll i organisationsteorier. Tidiga 

psykologer som Douglas McGregor och Chris Argyris såg konflikter mellan 

människans behov och industrier under 1950- och 60-talens uppbyggnad och 

menade att arbetarna skulle bli omotiverade och håglösa om man inte övergav den 

gamla ledarskapsfilosofin som enbart gick ut på att effektivisera industrin och 

istället satsade mer på medarbetarnas välmående. (Bolman & Deal 2005). I 

Bolman och Deals (2005) organisationsteori diskuteras de olika teoretiska 

utgångspunkterna för att effektivisera organisationer och har då delats upp i fyra 

olika perspektiv som alla spelar en roll i dagens organisationer. Bolman och Deal 

(2005) menar att istället för att utgå från en teori är det bäst att chefer och 

organisationer kan växla mellan dessa fyra perspektiv (ibid.). Perspektiven kan 

även benämnas som kartor, glasögon eller mentala modeller men betydelsen är 

densamma. Perspektiven är helt enkelt en hjälp att kunna förstå olika företeelser, 

sätt att tänka och handla och även för att förstå olika system i organisationerna 

(ibid.). 
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4.1 De olika perspektiven 

1. Det strukturella perspektivet ger en tolkningsram för hur jag ska se på 

organisationens mål och på det sätt organisationens försöker utveckla 

strukturer som på ett bra sätt motsvarar omgivningens krav och 

organisationens syften. (Mikkelsen 1996) Detta perspektiv fokuserar på 

utformningen av organisationen, dess enheter och underenheter och dess 

regler mål och policys (Bolman & Deal 2005).  

2. HR perspektivet fokuserar istället på organisationens människor och deras 

styrkor och svagheter (ibid.) Fokus ligger på hur man på bästa sätt kan 

anpassa människan i organisationens individuella behov, förmågor och 

värderingar med människans formella roll och relation till andra i 

organisationen. (Mikkelsen 1996) 

3. Det politiska perspektivet handlar om att se makt och kamp om 

fördelningen av knappa resurser som det viktigaste. Allianser och 

förhandling är det som står i centrum för att lösa konflikter i 

organisationen. (ibid.) 

4. Det symboliska perspektivet fokuserar på frågor om mening och tro 

(Bollman & Deal 2005). Perspektivet tar fasta på det som inte är rationellt 

och linjärt utan präglas av myter, irrationella handlingar, ritualer och 

ceremonier. Man tittar mer efter meningen bakom handlingarna, och ser 

det som händer som en symbol för denna mening (Mikkelsen 1996). När 

man talar om kultur på en arbetsplats så ser man på organisationen ur detta 

perspektiv (Bolman & Deal 2005). 

 

Vid analysen av intervjumaterialet lades stor vikt vid att analysera hur chefer 

beskriver medarbetarsamtalets syfte. För att förstå de olika syften som cheferna 

beskriver och de olika sätt som de resonerar på har Bolman och Deals (2005) 

organisationsteoretiska perspektiv fungerat som tolkningsram. De olika teoretiska 

perspektiven har också använts för att förstå organisationens mål och krav och på 

vilket sätt intervjupersonerna tolkar dessa krav. I intervjumaterialet var det 

politiska perspektivet mindre framträdande och därför kommer de tre övriga 

perspektiven få större utrymmen i kommande diskussion 
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5 Metod 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den metod jag valt för att utföra 

undersökningen. Jag kommer också att redogöra för hur arbetet har genomförts 

och vilka beaktande jag har haft i åtanke under arbetets gång. 
 

5.1 Val av metod 
Uppsatsen bygger på data som är inhämtad från sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med mellanchefer inom omsorgsförvaltningen i en kommun i södra 

Sverige. Eftersom syftet är att undersöka hur mellanchefer i kommunen beskriver 

syftet med medarbetarsamtal och hur de ser på sin egen roll i detta samtal, ansåg 

jag att kvalitativ forskning var det lämpligaste sättet för att få svar på dessa frågor. 

Det jag vill undersöka är något som finns och utvecklas, och jag är inte intresserad 

av hur ofta det förekommer eller hur många som deltar. Om så vore fallet hade 

kvantitativ metod lämpat sig bättre (Repstad 1999).  

 

5.1.1 Semistrukturerad intervju 

För att få svar på frågeställningen ansåg jag det mest logiska sättet var att 

intervjua mellanchefer, då föll valet på att använda semistrukturerade intervjuer 

som är en mellanform av den strukturerade (låsta frågor med enhetlig struktur) 

och den fokuserade (öppna frågor) intervjumetoden. Den semistrukturerade 

intervjumetod gav mig som intervjuare möjlighet att ställa specificerade frågor, 

samtidigt som den ger möjlighet att sedan fördjupa och utveckla svaren som ges 

på frågorna. Detta öppnade också upp för en dialog mellan intervjuaren och 

respondenten (ibid.).  

 

5.2 Urval 

Alla sex mellanchefer som jag har intervjuat är verksamma inom 

omsorgsförvaltningen i en och samma kommun. Detta urval gjorde jag för att 

undvika att hamna i en situation där några av mellancheferna har helt andra avtal 

och policys att förhålla sig till än andra. Frågor skulle kunna falla platt till marken 

om några av mellancheferna hade en viss policy att förhålla sig till som till 

exempel att de är styrda att ha medarbetarsamtal på ett visst sätt. I en sådan 

situation hade det varit svårt att få en god tillförlitlighet i det insamlade materialet. 
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Jag tänkte också att det kunde vara intressant att se om mellanchefer som arbetar 

under samma ledning hade en samstämmig syn på hur de skulle utföra 

medarbetarsamtal eller om deras åsikter och arbetssätt skilde sig på något sätt. 

 

Eftersom mycket av den tidigare litteraturen inom området utgår från att 

medarbetarsamtal sker enskilt och inte i grupp, valde jag att lägga tyngdpunkten 

på att inhämta empiri från mellanchefer som hade haft medarbetarsamtal i grupp 

under det senaste året. För att få primärkällor till att motivera medarbetarsamtal 

enskilt valde jag att även intervjua två mellanchefer som valt att ha enskilda 

medarbetarsamtal.  

 

För att få kontakt med mellanchefer i omsorgsförvaltningen som hade haft just 

medarbetarsamtal i grupp det senaste året, så gick jag i första hand in på 

kommunens officiella hemsida på Internet. Där hittade jag snart fram till 

omsorgsförvaltningen och alla mellanchefers telefonnummer. Sedan började jag 

helt sonika uppifrån och ner med att ringa till dessa chefer för att fråga om de 

hade medarbetarsamtal i grupp och om de i så fall skulle vara intresserade av att 

ställa upp på en intervju. Om de var intresserade så bokade vi en tid för intervju, 

och sedan e-postade jag ett informationsbrev (Se bilaga 1) till intervjupersonen. 

Här följer en kort presentation av intervjupersonerna, namnen är figurerade. Alla 

respondenter är kvinnor som har arbetat som mellanchef i respektive 

verksamhetsområde i mellan tre till åtta år. För att inte röja anonymiteten går jag 

inte närmare in på vilken sorts boende eller vilket stöd i hemmet som menas i 

nedan beskrivning. 

 

• Marie – Området består av ca 30 medarbetare och ett 30-tal kunder i 

särskilt boende. Hade medarbetarsamtal i grupp senaste året. 

• Gunilla – Området består av ca 45 medarbetare, 27 kunder i boende och ett 

70-tal kunder som bor i eget boende och har boendestöd. Hade 

medarbetarsamtal i grupp det senaste året. 

• Irene – Område där det finns ca 55 medarbetare och runt 50 kunder i 

särskilt boende. Hade medarbetarsamtal i grupp det senaste året. 
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• Lena – Området består av totalt ca 50 medarbetare, och ca 60 kunder. Där 

ca 30 av dem bor i särskilt boende. Har individuella medarbetarsamtal. 

• Anna – Området består av ca 35 medarbetare och närmare 300 kunder som 

har boendestöd. Har haft medarbetarsamtal i grupp det senaste året. 

• Kristin – Området består av ca 50 medarbetare och ungefär 35 kunder i 

särskilt boende. Har individuella medarbetarsamtal. 

 

5.2.1 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna ägde rum på en gemensamt bokad tid och i första hand på 

intervjupersonernas kontor där vi kunde sitta ostörda. Till en intervju blev jag 

hembjuden till intervjupersonen och även där kunde vi sitta ostörda. En tredje 

intervjuperson blev intervjuad på ett kontor som tillhörde personal ute i 

verksamheten men även där var dörren stängd och vi var ensamma i rummet. 

Intervjuerna varade mellan 35 och 50 minuter och genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide (Se bilaga 2). Samma intervjuguide användes till samtliga intervjuer 

med viss anpassning av frågorna beroende på om intervjupersonen hade haft 

medarbetarsamtal i grupp eller individuellt.  

 

5.2.2 Inspelning och transkribering 

Samtliga intervjuer blev inspelade på en digital diktafon och ljudupptagningen har 

jag sedan transkriberat. Transkriberingen är anpassad till skriftspråk då jag inte 

bedömt att en mer talspråknära transkription inte behövts för att uppnå målet med 

denna undersökning. Mitt val att använda diktafon istället för att föra anteckningar 

under intervjuerna var enkelt att göra. Dels ville jag kunna koncentrera mig på 

samtalet och dels kände jag att jag inte skulle hinna med att skriva ner allt jag 

hade velat och det hade blivit en stressfaktor under intervjun. Det finns andra 

fördelar med att använda diktafon, den största vinsten är att inspelningen fungerar 

som en garanti för att jag som intervjuare inte kan ersätta den intervjuades ord 

med mina egna. Dock bör man beakta att utskriften av en intervju i viss mån blir 

en fråga om tolkning, i vissa delar av en intervju kan det vara svårt att höra vad 

som sades och utskriften kan därför skilja sig något från vad intervjupersonen 

verkligen menade. En punkt eller ett kommatecken på fel ställe kan också ändra 

meningen i en text (Kvale 2009). Den transkriberade texten är dessutom en 

förutsättning för att kunna koda utifrån bland annat de teoretiska perspektiv som 
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jag är intresserad av (May 2001). En annan aspekt av att transkribera intervjuerna 

är att arbetet blir en del av analysen genom att intervjuerna tolkas, och utifrån den 

tolkningen görs ett urval av vad som jag sedan tar upp i diskussionen (Lindgren 

2001).  

 

5.2.3 Kodning 

Eftersom jag ansåg det nödvändigt att kunna koda empirin för att skapa och 

presentera ett material så var det också en förutsättning att transkribera 

intervjuerna. Det finns olika metoder att koda data men gemensamt för alla är att 

man utgår från ett kodschema, en sorts mall över vad man tänker koda efter. Med 

tanke på att denna uppsats kan klassas som ett mindre projekt så är 

marginalmetoden lämplig att använda. Marginalmetoden innebär att man 

använder sig av pennor i olika färger för att markera de olika koderna i 

marginalen av transkriberingen och eventuellt även med understrykningar i texten 

(Aspers 2007). Kodningen utgick från den teori som jag har valt att ta till hjälp vid 

analysarbetet och var således uppdelad i fyra olika perspektiv. I kodningen 

försökte jag få svar på studiens tre frågeställningar och skapa en teoretisk 

förståelse av beskrivningarna utifrån Bolman och Deals (2005) organisationsteori. 

Konkret blev det tio olika koder (Se bilaga 3).   

 

6 Etiska överväganden 
Frågorna som behandlas i denna undersökning är vid en första anblick kanske inte 

av etiskt känslig karaktär, men de svar jag har fått speglar ändå i viss mån 

personliga ståndpunkter och värderingar hos de intervjuade mellancheferna. Detta 

i samband med att kommunens omsorgsförvaltning är av mellanstor karaktär och 

det är möjligt att någon/några av intervjupersonerna är medvetna om vem 

någon/några av de övriga intervjupersonerna är. Detta gör att anonymiteten i 

analysen av empirin är av yttersta vikt att bibehålla.  

 

Under hela arbetet med denna undersöknings gång har jag följt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer. Informations- och samtyckeskravet har blivit 

tillgodoräknat genom att jag innan intervjutillfället informerade alla 

intervjupersoner via telefon och e-post om undersökningens syfte, om vad som 
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kunde förväntas av dem som respondenter, att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan och givetvis att deltagandet var frivilligt. Konfidentialitetskravet är 

uppnått genom att jag har raderat de inspelade intervjuerna efterhand som de har 

blivit transkriberade och i de transkriberade intervjuerna har intervjupersonerna 

fått fiktiva namn. Slutligen är nyttjandekravet uppfyllt genom att de uppgifter jag 

har inhämtat är endast till för denna undersökning och kommer inte att nyttjas för 

andra ändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Alla intervjupersoner har blivit erbjudna att få en kopia på den transkriberade 

intervjun och även få en kopia på det färdiga resultatet av undersökningen. De 

transkriberade intervjuerna kommer att strimlas efter att uppsatsen blivit framlagd 

och godkänd. 

 

7 Diskussion 
Här följer en diskussion om den empiri jag har inhämtat. Jag tar avstamp i 

insamlad data för att sedan med hjälp av Bolman och Deals (2005) 

organisationsteori analysera och diskutera empirin. Intervjupersonerna uppgav 

olika syften med medarbetarsamtalen där de fem mest framträdande var 

målstyrning, förberedelse för lönesamtal, lära känna, delaktighet och möjlighet 

till påverkan för medarbetarna, utveckling för chefen samt att utveckla 

arbetsgruppen. Denna analys kommer att inledas med en beskrivning av och 

diskussion kring dessa syften och deras relation till det val cheferna har gjort vad 

gäller att ha medarbetarsamtal i grupp eller enskilt. Därefter följer en diskussion 

om hur de intervjuade cheferna såg på sin egen roll i medarbetarsamtalen. 

 

7.1 Medarbetarsamtalets syfte 

Här följer en genomgång av hur respondenterna såg på medarbetarsamtalets syfte 

i verksamheten där analysen sker med hjälp av det strukturella perspektivet, HR-

perspektivet, politiska perspektivet och det symboliska perspektivet.  

 

 

 



 18 

7.1.1 Målstyrning 

Ur ett strukturellt perspektiv så är målstyrning ett sätt att hålla organisationen på 

rätt kurs. Ett sätt att förmedla målen med organisationen är att ha en tydlig 

struktur på den samme och verktyg för att nå ut till alla medarbetare. Henry 

Mintzberg (1979) konstruerade modeller om hur strukturen i olika organisationer 

kan se ut. Enligt Mintzberg så är den kommunala organisationen divisionaliserad 

eftersom den har en gemensam strategisk ledning, men att arbetet i kommunen 

ändå sker i olika självständiga enheter. (Mintzberg 1979) De intervjuade cheferna 

i detta arbete visste precis vad som förväntades av dem från förvaltningens sida 

gällande medarbetarsamtal, vilket ger mig en uppfattning om att 

omsorgsförvaltningen faktiskt har lyckats med vad som annars kan vara en 

svårighet i divisionaliserade organisationer. Det har utformats ett vertikalt 

informationssystem som ger en enhetlig bild av vad förvaltningen förväntar sig 

av medarbetarna om vilka mål som ska uppfyllas. Medarbetarsamtalet är en 

viktig del av denna informationskedja där chefen har ansvaret att få ner dessa mål 

från ledningen i förvaltningen till den operativa kärnan, medarbetarna.  

 

Alla sex respondenter var eniga om att man håller medarbetarsamtal en gång om 

året, på medarbetarnas arbetstid och att det är viktigt att både medarbetarna och 

respondenten själv är väl förberedda. Verksamhetens mål och syften är också 

något som alla respondenter uppgav att de diskuterade under medarbetarsamtalen. 

Detta är styrt från förvaltningens sida och gäller alltså alla chefer i kommunen. Att 

diskutera mål och syfte för den verksamhet man arbetar i är en av nyttorna med 

medarbetarsamtal ur organisationens perspektiv. Det innebär nämligen att 

organisationen genom dessa samtal tydligt kan kommunicera vilka mål och 

strategier den har så att medarbetarna kan arbeta utifrån de riktlinjerna (Bolman & 

Deal 2005). Anna beskrev syftet med att diskutera målstyrningen i 

medarbetarsamtalen på följande vis.  

 

Det var med en del av det hela att man vet om vilka som är ens 

mål, vilka mål man har med sitt arbete både verksamhetens mål 

och ens egna mål och det var roligt för det skiftade lite så att det 

blev med en diskussion kring det, så att man någonstans har 

samma mål och vet vad är verksamhetens mål. (Anna) 
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Kommunikationen mellan verksamhet och medarbetare är tänkt att öka 

medarbetarnas förståelse för organisationen målstyrning och förståelsen ska i sin tur 

öka engagemanget hos medarbetarna. Sett ur ett HR-perspektiv så innebär det att 

engagemang föder motivation och motivation ökar prestationerna vilket givetvis är 

bra för organisationen (Bolman & Deal 2005; Ronthy 2004). Det verkar dock 

förekomma en viss förenkling av de mål som ledningen sätter upp till det att de 

delges medarbetarna. På så vis fungerar cheferna som ett slags filter som avgör hur 

stor del av ledningens mål som ska nå ner till medarbetarna.  

 

         […]  vi har ju målstyrning med ett arbete som heter […] i 

kommunen där man jobbar neråt i verksamheten med mål som 

politikerna har satt. Och när det kommer ner till oss här så är det 

ganska enkla mål kring olika saker som man ska sätta. (Lena) 

 

Lena är en av de chefer som håller i medarbetarsamtalen individuellt, men om 

man ser målstyrning som det primära syftet med medarbetarsamtal, så kan det 

vara logiskt förklaring till att cheferna håller medarbetarsamtal i grupp. På det 

sättet når man flera medarbetare på samma gång och chansen blir då större att 

alla medarbetare känner till samma mål med verksamheten.  

 

7.1.2 Förberedelse för lönesamtal 

Det finns ett annat syfte som medarbetarsamtalet kan ha i en organisation, 

nämligen att ligga som underlag för cheferna vid de kommande lönesamtalen 

(Ronthy 2004). Lena berättade att under medarbetarsamtalet så var just 

lönekriterierna en punkt man diskuterade. 

  

 Ja dom får ju ofta en vink var dom ligger alltså lite har man fått 

många saker att tänka på som man kanske behöver jobba med så 

kan man inte ligga över medel till exempel. […] Så det är mest att 

man går igenom kriterierna så att man förstår dem […]. (Lena) 

 

Kristin var ännu tydligare med att medarbetarsamtalet har en förberedande roll 

inför lönesamtalet.  
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 Sen är ju medarbetarsamtalet självklart en feedback för dens egna 

arbetsinsatser och som ligger till grund sen för lönesamtal som 

oftast är några månader efter. […] om man har några brister som 

man får påtalat så ska man få en chans att förbättra sig. Annars kan 

man inte komma vid lönesamtalet och säg att nu får du lite mindre 

[…]  när man inte gett personen en chans att förbättra det. (Kristin) 

 

De av mina respondenter som var mest tydliga med att säga att 

medarbetarsamtalet hade ett förberedande syfte inför lönesamtalet, var just de två 

chefer som hade medarbetarsamtal enskilt med varje medarbetare. Andra 

intervjupersoner verkade vara mer tveksamma till att medarbetarsamtalet skulle 

ha något samband till lönesamtalen. De flesta av respondenterna var dock villiga 

att medge att medarbetarsamtalet indirekt påverkade lönesamtalen men de 

menade ändå att det var två helt olika samtal som inte skulle blandas samman.  

 

[…] vissa medarbetarsamtal är oerhört positiva konstruktiva leder 

verkligen till någonting va. Där tror jag nog att både jag och 

medarbetarna tar med oss den här positiva synen. Men man ska 

vara väl medveten om att det är två helt olika samtal. Jag tror ändå 

att det speglar lite av hur jag känner det inför dem och hur dem 

känner det liksom i sin arbetsroll så det är klart att man indirekt tar 

det med sig. (Gunilla) 

 

Denna tveksamhet och splittrade syn på hur medarbetarsamtal och lönesamtal 

står i relation till varandra är svår att tolka. En möjlig orsak till osäkerheten är att 

det inte finns tydliga direktiv från ledningen om hur de vill att 

medarbetarsamtalen ska utföras och om hur just sambandet mellan 

medarbetarsamtalet och lönesamtalet ska se ut. Om man som chef anser att 

medarbetarsamtalets primära syfte är att vara en slags förberedelse inför 

kommande lönesamtal, så kan det förekomma logiskt att man också föredrar att 

hålla medarbetarsamtalen enskilt. Att diskutera eventuella brister som en 

medarbetare kan ha inför en hel grupp kan upplevas som utpekande och som 

Kristin påpekade är det viktigt att låta människor behålla ansiktet i gruppen. 
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 [….] så att den personen inte känner sig utmärkt. Eller att, det är 

väldigt viktigt att inte tappa ansiktet. (Kristin) 

 

Syftet med att medarbetarsamtalet ska föregå lönesamtalet är något som de 

fackliga organisationerna i kommunen tagit fasta på enligt en av respondenterna 

som uttryckt det på följande vis: 

  

 Eh, så att man jag upplever nog lite att fack… de fackliga 

organisationerna är mycket inne på att det ska va hand i hand […] 

du ska ha det enskilt för att det ska sen ligga till grund för 

lönesamtalet. (Anna) 
 

Sett ur ett politiskt perspektiv är det väldigt intressant att både de fackliga 

organisationerna, som finns för att representera medarbetarna, verksamhetens 

ledning och cheferna som blivit intervjuade i uppsatsen alla verkar ha olika syn 

på vilket syfte som är det viktigaste med medarbetarsamtalet. De fackliga 

organisationerna har förhandlat fram ett avtal med ledningen i kommunen om att 

medarbetarsamtalen endast får lov att ske individuellt med start under 2010, allt 

för medarbetarnas bästa. Samtidigt hävdar alla de intervjuade cheferna som har 

haft medarbetarsamtal i grupp att både de själva och medarbetarna föredrar att ha 

medarbetarsamtal i grupp. Vem som egentligen har egentligen rätt är inte så lätt 

att svara på, utan varje aktör får förhandla för sina åsikter. Ur ett politiskt 

perspektiv förekommer liknande förhandlingar ständigt i organisationer av olika 

slag, och det är genom förhandlingar som det enligt detta perspektiv växer fram 

mål, struktur och policys i en organisation. (Bolman & Deal 2005) 

 

Liknande otydlighet i direktiven från förvaltningen uppgav respondenterna att det 

fanns när frågan om huruvida man skulle ha medarbetarsamtal i grupp eller 

individuellt enligt förvaltningen kom upp. Respondenterna gav här ett enigt 

uttryck av att man kunde tolka direktiven som ledningen ger om 

medarbetarsamtal efter eget huvud och att det är ok att hålla medarbetarsamtal i 

både grupp eller individuellt. Det framgick också av intervjuerna att de även 

själva fick avgöra när under året de skulle hålla dessa samtal.  
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 Det har nog varit så att man har kunnat tolka det för jag vet att […] 

hon tyckte ju det var ok, att man kunde tolka det så så att man fick 

ha det i grupp och det, ja vi har nog tagit det väldigt olika […] 

(Lena) 

 

Det är möjligt att det hade varit lättare för cheferna att tolka direktiven om det var 

tydligt hur man skulle utföra medarbetarsamtalen. Samtidigt så finns det en 

poäng med att cheferna själva får ansvara för hur medarbetarsamtalen ska 

utformas, de känner sin verksamhet bättre än ledningen.  

 

7.1.3 Delaktighet och utveckling 

De grundläggande antagandena för HR-perspektivet går ut på att organisationen 

behöver människan lika mycket som människan behöver organisationen. 

Organisationen behöver nya idéer, energi, kunskap och färdigheter och människan 

behöver lön och möjligheter att utvecklas och göra karriär (Bolman & Deal 2005). 

Sett utifrån detta perspektiv så kan medarbetarsamtalet vara ett utmärkt tillfälle att 

ge utrymme för dessa aspekter. Att ta del av människornas idéer och låta dem dela 

med sig av sina färdigheter var något som Irene tyckte att var viktigt med 

medarbetarsamtalet. 

 

Just att man har det och låter människor komma till tals […] 

(Irene) 

 

När det gäller att låta medarbetarna vara delaktiga och ta tillvara på nya idéer som 

de kan komma med och sedan implementera dem i organisationen, är det i princip 

avhängigt på om chefen tar till sig dessa idéer eller ej. Även här uttryckte Irene 

vikten av att ta tillvara på medarbetarnas kunskap när vi talade om vad det är som 

göra att en arbetsgrupp fungerar bra ihop.  

 

         Sen tror jag på delaktighet och att vi människor måste få lov och 

begå misstag vi måste prova olika vägar att gå […] vi måste få 

lov att vara kreativa vi måste få lov att vara utvecklande. Och 

det är som jag säger, den knäppaste och mest till synes 
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konstigaste idén kan vara den mest briljerande lösningen och då 

provar vi den. (Irene) 

 

När det gäller att hitta karriärvägar och utbildningsmöjligheter fanns det dock en 

något mer pessimistisk syn på hur detta syfte med medarbetarsamtalet skulle 

hjälpa medarbetarna att utvecklas och komma vidare i karriären.   

 

[…] vårt yrke, eller deras yrke är ju tyvärr så att där finns inte så 

mycket utvecklingsvägar, karriärvägar. […] det är ingen 

karriärstege om du förstår vad jag menar. […] Och det är en 

begränsning i medarbetarsamtalet […] (Marie) 

 

Om man som chef ser på medarbetarsamtalet som ett samtal som primärt ska 

diskutera medarbetarens chanser till att klättra i en karriärstege som i detta fall 

inte finns, så verkar det logiskt att chefen inte heller kan se någon större anledning 

till att hålla medarbetarsamtalen enskilt. Kanske är det lämpligare att avsätta tiden 

till medarbetarsamtal för att utveckla arbetsgruppen. Marie kände att eftersom 

medarbetarsamtal enligt henne mycket handlade om att finna karriärvägar så fanns 

det inte någon större mening med att ha medarbetarsamtal alls. På frågan om det 

var mödan värt att ha medarbetarsamtal svarade hon: 

  

Nej.  Egent… Faktiskt inte om jag ska vara ärlig. [---] inte i vår, 

inte med den tanken som det egentligen är med 

medarbetarsamtal. (Marie) 

 

Det kan verka logiskt att man med denna syn på medarbetarsamtalets syfte anser 

att det inte är mödan värt att hålla i medarbetarsamtal över huvud taget. 

 

 

7.1.4 Lära känna 

Ett syfte med medarbetarsamtalet som flera av respondenterna berättade om var 

att lära känna sina medarbetare bättre. Några berättade om att när de kom som ny 

chef i verksamhetsområdet höll medarbetarsamtalen individuellt de första åren för 

att på så sätt få chansen att i lugn och ro lära känna varje medarbetare.  
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Alltså jag har ju haft tre medarbetarsamtal enskilda, första 

gången när jag var ny så var det ju lära känna och upptäcka något 

nytt för oss båda. Andra gången var det ju lite mer att jaha vad 

har hänt sen sist då, och sen så tredje gången, alltså det kändes 

nästan som vi stod stilla. [---] Att prova grupp för att komma loss 

från den här lite vi vet precis och vi har ju inte mer att säg. 

(Anna) 

 

Det kan verka som att man med detta syfte lägger ner mycket tid och energi på 

något som man hade kunnat åstadkomma över en kopp kaffe i fikarummet 

nämligen att lära känna någon. Men om medarbetarsamtalet är sett ur ett 

symboliskt perspektiv, där ett av de grundläggande antaganden är att många 

händelser och processer är av större vikt för det som uttrycks än för det som 

produceras (Bolman & Deal 2005), så uttrycker medarbetarsamtalet chefens vilja 

att lära känna medarbetarna. 

 

Alltså de flesta kommer ju på medarbetarsamtal och tycker att ja, det 

är väl en liten fikastund va […] I början var det mycket lära känna 

varandra, vad tycker du och var står du och hur ser du på det […] Nu 

frågar man hur är det med dottern och hur är det med barnbarnen 

[…] tillslut känns det som at man har nått vägs ände lite grand i de 

här medarbetarsamtalen. (Marie) 

 

Man kan även betrakta medarbetarsamtalets syfte att lära känna sina anställda ur 

ett HR-perspektivt. Om chefen känner medarbetarna så vet chefen också vilka 

inneboende önskningar och förhoppningar som medarbetarna har. När chefen har 

denna information kan hon också hjälpa medarbetarna till en tillfredsställande 

sysselsättning, antingen via vidareutbildning inom arbetets gränser, ge 

medarbetaren nya arbetsuppgifter eller genom omplacering. När passformen 

mellan medarbetarnas behov och organisationens behov är god tjänar båda parter 

på det, organisationen får den kompetens och energi som behövs för att uppfylla 

dess mål och medarbetarna får en meningsfull sysselsättning (Bolman & Deal 

2005). Denna passform kan alltså bli bättre genom att chefen genom 
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medarbetarsamtalen lär känna alla medarbetares inneboende resurser och 

önskningar vilket i förlängningen enligt HR-perspektivet förbättrar arbetsplatsens 

effektivitet.  

 

I min undersökning visade sig varje verksamhetsområde vara unikt, det har olika 

kunder med olika behov av stödinsatser. I en del verksamhetsområden arbetar 

medarbetarna mycket självständigt och går hem till kunderna som bor i eget 

boenden. I andra områden är arbetsplatsen ett särskilt boende där man arbetar tätt 

tillsammans med övrig personal och där alla kunder är boende under samma tak. 

De olika verksamheterna stöter på olika problem och möjligheter och har också 

utvecklat olika kulturer. Ur ett symboliskt perspektiv är en organisations kultur 

det sammanvävda mönstret av värderingar, åsikter och praxis som ger 

medarbetarna i organisationen en förståelse för vilka de är och hur de utför sina 

arbetsuppgifter (Bolman & Deal 2005). Det kan verka logiskt att man som ny 

chef i ett område vill lära känna varje medarbetare och då faller valet på att ha 

individuella medarbetarsamtal sig ganska självklart. För några av de chefer jag 

intervjuade så blev det dock stiltje efter några år, och då experimenterar de med 

medarbetarsamtalen genom att införa gruppsamtal. Alla chefer som deltog i 

intervjuerna upplevde att gruppsamtalen utvecklade arbetsgruppen och att 

medarbetarna var nöjda med samtalsformen. Medarbetarsamtal i grupp kan ur ett 

HR-perspektiv utveckla arbetsgruppen genom att medarbetarna ges en chans att 

förstå varandra bättre och diskutera vilka värderingar som de har och som är 

viktiga för utvecklingen av arbetsplatsen.   

 

7.1.5 Utveckling för chefen 

Ett syfte med medarbetarsamtalen som kom upp i alla intervjuer var att chefen 

själv skulle få feedback. De intervjuade cheferna såg stort värde i att 

medarbetarna kunde vara ärliga och delge sina åsikter om hur chefen skötte sitt 

uppdrag i deras ögon. De välkomnade förslag på hur de skulle kunna förbättra sitt 

sätt att leda, de uppskattade medarbetarnas ärlighet, och upplevde att den 

feedback de fick var mycket utvecklande för dem själva i deras roll som chef.  

 

[…] mycket diskussioner just kring den enskilde egentligen blir 

det inledningsvis och sen går vi alltid över på organisationen och 
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min roll som chef. Vad förväntar dem sig av mig eller vad gör 

jag som är bra och vad gör jag som är mindre bra? (Gunilla) 

 

Lena berättade att hon kände att en effekt av medarbetarsamtalen var att hon själv 

utvecklats, inte bara som chef utan även som människa. 

 

 Och sen får jag ju feedback på hur man uppfattar mig också så 

att jag får ju utvecklas. Så att som person har jag ju förändrats 

och utvecklats under dem åren som jag har fått den feedbacken. 

(Lena) 

 

Om feedback till chefen är chefens primära syfte med medarbetarsamtalet, eller 

om det bara är en trevlig bieffekt av samtalet är svårt att veta. Av den insamlade 

empirin framgår det att feedback till chefen är en vanligt förekommande och 

viktigt punkt i medarbetarsamtalet.  Detta finner jag väldigt intressant eftersom att 

rampljuset då riktas mot chefen och bort från medarbetaren som samtalet i grund 

och botten är till för att handla om. Samtidigt kan man ju se det som att denna 

feedback ger medarbetarna inflytande att påverka sin arbetsplats genom att 

påverka chefens sätt att leda. Dock kvarstår ändå det faktum att medarbetarna står 

i större beroendeställning till chefen än tvärtom och vissa medarbetare kan 

möjligen ha svårare för att vara fullständigt ärliga mot chefen vilket en av 

respondenterna också uttryckte.  

 

 […] jag fick ju mer feedback på mitt sätt att va i grupp för det var 

lättare gemensamt […] än att sitta öga mot öga med mig för då är 

allting jättebra man vågar inte, alla vågar inte många är väldigt 

raka och det är högt i tak men alla vågar faktiskt inte säg hur man 

känner det. (Anna) 

 

Gunilla hade samma tro på att det var lättare för medarbetarna att vara ärliga om 

man hade medarbetarsamtal i grupp.  

 

 Ja, och ibland känner man lite så at man säger kanske inte riktigt så 

som man känner det när man är själv. Jag tycker ändå att dem är, 



 27 

jag upplever det som man är ärligare när man sitter med sina 

arbetskamrater. (Gunilla) 

 

Om ett viktigt syfte med medarbetarsamtal är att få feedback från medarbetarna 

och om man som chef är angelägen om att få så ärlig feedback som möjligt, så 

kan vi med ovan citat som även andra chefer uttryckte, tro att medarbetarsamtal i 

grupp vore att föredra framför enskilda.  

 

7.1.6 Utveckla gruppen 

Skillnaden i arbetsgruppernas kultur gör också att medarbetarsamtalet får olika 

betydelse. I en arbetsgrupp som till stora delar fungerade mycket bra ihop menade 

respondenten att det var viktigt att samarbetet i gruppen skulle utvecklas. Med 

syfte att utveckla gruppkulturen hade respondenten infört medarbetarsamtal i 

grupp. Resonemanget att gå från individuella medarbetarsamtal till gruppsamtal 

lät bland annat på följande vis. 

 

 Var går vi vidare finns det några möjligheter att gå vidare och ta 

det positiva i varje person. För det var allting hade varit så otroligt 

fokuserat på individen […] men kan inte den individen fungera i 

gruppen, vad händer då? För vi är inte individualister, 

omsorgsförvaltningen, vi måste kunna samarbeta som grupp. 

(Irene) 

  

I gruppsamtalen som Irene hade låg fokus mycket på att lära känna varje individ i 

samband av grupp, hur medarbetarna fungerade tillsammans helt enkelt. Vilka 

styrkor och svagheter hade de olika medarbetarna diskuterades och i dessa 

diskussioner var ärlighet högt värderat samt att ha modet att våga vara ärliga mot 

varandra och mot sig själva. Enligt HR-perspektivet så intar relationerna på 

arbetsplatsen en betydelsefull plats både vad gäller organisationens effektivitet 

och den tillfredsställelse medarbetarna får av sitt arbete. Vi kan även välja att se 

på medarbetarsamtal i grupp, ur ett symboliskt perspektiv. För att genom att se 

lagarbete och teamutveckling som ett andligt åtagande, att utveckla en vi känsla 

kan det också fylla en djupare och bestående funktion i organisationen. Det 

handlar om att skapa gemenskap genom att dela förtroende och skapa en 
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gemensam kultur. I förlängningen kan ett arbetslag finna en själ och då finns 

också förutsättningarna för att nå topp prestationer. Om man då anser att 

medarbetarsamtalets primära syfte är att utveckla arbetsgruppen sett ur HR-

perspektivet och det symboliska perspektivet, så verkar det vara en lämplig 

lösning att genom medarbetarsamtal i grupp utveckla relationerna mellan 

medarbetarna samt mellan medarbetarna och chefen. 

 

Medarbetarsamtal i grupp beskrevs av cheferna att vara ett nytt koncept att hålla 

medarbetarsamtal, och att det var ren nyfikenhet som gjorde att de ville 

experimentera med att hålla medarbetarsamtal i grupp. Cheferna berättade att det 

var spännande att se de olika processerna mellan medarbetarna som sattes igång 

på grund av gruppdynamiken. Gunilla drog det så långt att hon satte upp en lista 

med tider och lät sedan medarbetarna själva fylla i vilken tid de ville gå på, vilket 

innebar att de själva bestämde vilka de skulle ha medarbetarsamtal tillsammans 

med.   

 

 Det händer någonting i gruppen det blir liksom en dynamik i 

gruppen och det är väldigt roligt att se vilka som sätter ihop sig 

alltså vilka som vill ha medarbetarsamtal ihop. Eh jag trodde 

liksom det skulle va de här kompisarna som men så har det inte 

blivit utan det har blivit rätt så jämna grupper med både dag 

och natt […] (Gunilla) 

 

Irene och andra sidan menade att det vore mycket märkligt att inte hålla 

medarbetarsamtalen i de arbetsgrupper som man vanligtvis jobbade i. På frågan 

om gruppindelningarna inför medarbetarsamtalen var arbetslag för arbetslag 

svarade hon: 

 

 Ja. Annars så faller ju det. För mig. Platt fall kan jag ju säg. [---] 

Och det är ju gruppen som du arbetar med det är arbetsgruppen 

som ska gå vidare. (Irene) 
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Skillnaden i hur dessa två chefer resonerar är uppenbar. Här ligger åter frågan på 

vilket syfte man har med medarbetarsamtalet. Är det att olika individer på 

arbetsplatsen ska få lära känna varandra och öka förståelsen för varandras 

arbetsuppgifter? Eller är det att utveckla arbetsgruppen och få dem att bli mer 

samspelta, och hitta en bra passform där alla medarbetare får känna sig delaktiga i 

den processen? Beroende på vilken inställning chefen har till medarbetarsamtalets 

syfte blir strukturen på medarbetarsamtalens uppbyggnad påverkad.  

 

7.2 Chefens roll i medarbetarsamtalet 

Här följer nu en diskussion om hur respondenterna gav uttryck för hur de såg på 

sin egen roll i medarbetarsamtalet. De fyra roller som blev mest tydliga i 

intervjuerna var ledaren, informatören, samtalsledaren och organisatören. Alla 

respondenter talade om dessa fyra roller och att de själva hade någon del av varje 

roll i samtalen. Jag kommer åter att ta stöd i det strukturella, HR och symboliska 

perspektiven av organisationsteori för att diskutera de olika rollerna. De 

perspektiv som var mest framträdande i intervjuerna när respondenterna beskrev 

sin roll som chef i medarbetarsamtalet var det strukturella perspektivet och HR 

perspektivet, därför kommer dessa perspektiv också vara mest framträdande i 

följande diskussion. 

 

7.2.1 Ledaren 

Chefens roll som ledare i medarbetarsamtalet handlar mycket om att vara ledare 

ur ett HR-perspektiv. Några av de intervjuade cheferna menade att den viktigaste 

rollen man hade i medarbetarsamtalet var att fungera som ett stöd för 

medarbetarna som är den centrala punkten i organisationen. Att ge medarbetarna 

stöd för att uppfylla personliga mål och öka deras inflytanden i verksamheten är 

ett sätt att fungera som ledare i medarbetarsamtalen. Men flera av de respondenter 

jag har intervjuat berättade att det i deras verksamhetsområde inte hade funnits ett 

välfungerande samarbete mellan chef och medarbetare när de började arbeta i 

området. Problemet hade enligt de intervjuade cheferna varit att den förra chefen 

inte hade ingett något förtroende bland medarbetarna och att forna chefen inte 

hade varit närvarande, och när en arbetsgrupp tvingas arbeta alltför självständigt 

kan medarbetarna också uppleva att de är isolerade och saknar stöd uppifrån 
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(Bolman & Deal 2005). En sådan situation beskrev IP6, ha följande effekt i 

medarbetarsamtal och andra möten. 

 

         För ingen hade vågat sätta ord på det, så var enda gång de hade 

haft träffar och så kring detta har ju alla egentligen visst vad det 

handlar om men det är ingen som vågat säga nåt när de sitter där 

och det handlar mycket om att man inte har haft förtroende att 

det är någon som kommer att hjälpa dem med den här processen. 

Och vågar man inte tro på det då vågar man heller inte säga 

någonting. (Kristin) 

 

Intervjupersonen som yttrade ovan citat menade att om ett arbetslag har en 

närvarande och tydlig chef så vågade man vara ärlig i medarbetarsamtalen. Och 

om man kände stöd från sin chef så vågade man tala om ifall något kändes fel. På 

så vis var det viktigt att inte backa från sitt ansvar som chef att vara ledare, och att 

våga ta itu med problem och konflikter som kan uppkomma. Att vara en ledare 

som medarbetarna litade på, verkade enligt Kristin ha en gynnande effekt på 

medarbetarsamtalen eftersom medarbetarna kände att de vågade vara ärliga när de 

hade en tydlig ledare som lyssnade på dem och stöttade dem. Ur ett HR-

perspektiv tjänar en organisation oerhört mycket på att ha ledare som lyssnar och 

stöttar personalen eftersom att då kan organisationen räkna med personalens 

lojalitet (Bolman & Deal 2005).  

 

7.2.2 Informatören 

Ur ett strukturellt perspektiv så är chefens främsta uppgift att fokusera på fakta 

och logik. En intervjuperson hade tagit fasta på just rollen som 

informationsspridare och menade att det var viktigt att medarbetarna också fick ta 

del av nya faktauppgifter som kunde påverka deras verksamhet. 

    

[…] sen tror jag det att det är en sådan verksamhet som hela 

tiden liksom kräver nytänk att man liksom tal till sig ny 

forskning och så och det det känner jag som en av mina viktiga 

roller att ge detta till personalen att hela tiden vara uppdaterad 
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vad händer lagstiftningsmässigt forskningsmässigt […] 

(Gunilla) 

 

Man kan också välja att se informationsspridning ur ett HR-perspektiv därför att 

man kan göra medarbetarna mer delaktiga om de har all kunskap om 

verksamheten som de arbetar i. Genom denna informationsdelgivning kan man 

ana att chefen arbetar både för organisationen och dess människor och på detta vis 

strävar efter att tjäna bådas intressen.  

 

7.2.3 Samtalsledaren 

Rollen som samtalsledare i medarbetarsamtalen var den roll som alla 

intervjupersoner uppgav att de hade. Detta var också den av de olika rollerna som 

var mest framträdande i beskrivningarna av uppgiften att hålla i 

medarbetarsamtal. 

 

[…] där jag som chef är med där man ändå håller det på en viss nivå att det 

inte liksom blir någon som det kan bli när dom diskuterar i korridoren att det 

blir personangrepp. Utan där är ju min roll väldigt väldigt viktig att hålla det 

på en saklig grund va, utifrån arbetet. (Gunilla) 

 

Det verkar alltså som att samtalsledarens roll enligt Gunilla är att i diskussioner 

som kan vara konfliktfyllda hålla samtalstonen på en saklig nivå.  Det finns andra 

sätt att se på rollen som samtalsledare, Irene resonerar på ett sätt som stämmer väl 

överens med hur man genom HR-perspektivet kan tolka rollen som samtalsledare.  

 

Samtidigt är det också min uppgift att pusha och stötta och ge 

energi och kraft att människor vågar komma till tals. […] att jag 

som ledare håller det på en nivå där det känns bekvämt och 

behagligt en atmosfär som är tillåtande. (Irene) 

 

Rollen som samtalsledare uppfattade jag som tydligast bland de respondenter som 

hade medarbetarsamtal i grupp. En logisk förklaring som jag har kunnat utläsa av 

intervjuerna är att vid individuella samtal är det en dialog mellan två personer, där 

de olika rollerna är uppenbara, det är chefen och medarbetaren. Samtidigt hade de 
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två respondenter som hade individuella samtal hittat strategier för att undvika att 

maktförhållandet blev alltför uppenbart. Kristin brukade sänka stolen hon sitter på 

om de hade samtalet på hennes kontor. 

 

[…] för annars sitter jag ju rätt högt […] men det är viktigt för 

den personen som sitter mitt emot att man inte känner sig 

underlägsen och därför träffar jag dem hellre utanför kontoret i 

ett annat rum där vi sitter vi ett likadant bord. (Kristin) 

 

Genom att sänka stolen så att båda deltagarna i samtalet var på samma ögonnivå 

hoppades Kristin att maktförhållandet skulle bli mindre uppenbart. Lena menade 

att en timmes promenad under medarbetarsamtalet kunde ta udden av allvaret som 

en del medarbetare kunde känna inför att ha enskilda samtal med chefen.  

 

 Ja man sitter inte och tittar varandra i ögonen utan du går 

bredvid och man tittar inte så, för många gånger känner man 

kanske så har jag någonting jobbigt att säga är det väldigt 

påfrestande när man sitter och tittar rakt emot någon. (Lena) 

 

Oavsett om man har medarbetarsamtal i grupp eller enskilt så har intervjuerna gett 

ett unisont intryck av att det är chefen som förväntas leda in samtalet på de olika 

teman som ska diskuteras. Respondenterna var ändå eniga om att om ett 

medarbetarsamtal skulle bli bra, så var det viktigt att medarbetarna också hade 

förberett sig noga innan med hjälp av den information om samtalet som de hade 

blivit delgivna en tid innan samtalet tog plats.  

  

7.2.4 Organisatören 

Chefen är den som är ytterst ansvarig för att medarbetarsamtalet blir av. Det är 

också chefen som förbereder frågor och tydligt uttrycker vad som förväntas av 

medarbetaren inför ett samtal (Ronthy 2004). Eftersom det inte finns tydliga 

direktiv från ledningens sida om hur var och när cheferna ska utforma 

medarbetarsamtalen så visade intervjuerna att det fanns stora variationer i hur 

respondenterna hade valt att organisera utförandet av medarbetarsamtalen. Först 

och främst var det upp till cheferna själva att avgöra om de skulle ha 
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medarbetarsamtal enskilt eller i grupp. Några av respondenterna valde att 

överväga saken med medarbetarna innan de bestämde sig för att gå från 

individuella samtal till att prova gruppsamtal, andra införde det på eget initiativ. 

Bland de respondenter som hade valt att ha gruppsamtal det senaste året, så fanns 

det variationer dels i hur man, som jag tidigare diskuterat, satte ihop grupperna, 

till var man befann sig under samtalen och till hur lång tid man avsatte för varje 

samtal. Dessa faktorer kan man se ur ett HR-perspektiv på så vis att chefen här har 

ett ansvar för att medarbetarna ska ha tiden till att hinna lyssna, stötta och 

förmedla värme och delaktighet. Vidare avgör chefen hur lokalerna man befinner 

sig i har för påverkan på medarbetaren. Är det chefens kontor man sitter i eller är 

man ute på promenad i mer neutralt laddad miljö? Sett ur ett symboliskt 

perspektiv kan det ha betydelse var man är när man har medarbetarsamtal. 

Exempel på det är att Marie hade hållt gruppsamtalen i sitt eget hem och  Anna 

följde med medarbetarna på restaurangbesök som avslutning på en dags 

medarbetarsamtal. Det symboliska perspektivet tolkar organisationsprocesser som 

möten som: 

 

Heliga tillfällen att fira och omvandla kulturen (Bolman & Deal 

2005:368).  

 

När man som chef följer med ut på kvällen efter arbetstid och firar med en god 

middag kan detta stärka och bekräfta den goda kulturen som medarbetarna och 

chefen har diskuterat under medarbetarsamtalen. Utöver det symboliska och HR-

perspektivet så kan man även se på chefens roll som organisatör ur ett strukturellt 

perspektiv där det gäller att planera och lägga upp scheman för samtalen, hitta 

vikarier och boka lokaler.  

 

 […] då delade vi upp det i två olika grupper så att bemannaren 

hade lite jobb i några månader innan med att se till så att när 

hälften var på den här dagen så var ju hälften i jobb och vice versa. 

För att det liksom skulle fungera i verksamheten. (Anna)  

 

Att vara organisatör i medarbetarsamtalen är alltså inte per automatik att bara utgå 

från ett strukturellt perspektiv och ordna det praktiska, utan några av cheferna la 
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ner mycket tid och engagemang att organisera samtalen utifrån ett symboliskt 

perspektiv där samvaron och den sociala aspekten av samtalen fick en betydande 

roll.  

 

8 Slutdiskussion 
Syftet med studien var att dels undersöka kommunala mellanchefers syn på syftet 

med medarbetarsamtal. Dels att undersöka hur dessa chefer utformade 

medarbetarsamtalen, i grupp eller individuellt. Undersökningen syftade även till 

att belysa hur cheferna såg på sin egen roll i dessa samtal. För att hjälpa mig tolka 

det insamlade materialet och få en djupare förståelse för hur de olika cheferna 

resonerade kring medarbetarsamtal och hur de tolkade dess syfte, så använde jag 

mig av Bolman och Deals (2005) organisationsteoris fyra perspektiv. Dessa 

perspektiv hjälpte även mig att utkristallisera de olika rollerna som cheferna tog 

och hur de såg på sin egen roll i medarbetarsamtalen.  

 

Redan under intervjuerna slog det mig att de olika cheferna resonerade väldigt 

olika kring medarbetarsamtalets primära syfte. Tolkningsutrymmet som gavs från 

ledningen var så pass stort att alla sex respondenter hade bildat sig en unik bild av 

vad som var viktigast att fokusera på i medarbetarsamtal.  Eftersom dessa sex 

syften visade sig skilja sig åt, blev det lättare att förstå hur det kom sig att några 

av cheferna valde att ha medarbetarsamtal i grupp medan andra tyckte att 

medarbetarsamtal lämpar sig bättre att hållas individuellt. Hur cheferna såg på 

syftet med medarbetarsamtalen var alltså en bidragande faktor till att avgöra om 

dessa samtal skulle hållas i grupp eller individuellt. De av respondenterna som såg 

medarbetarsamtalet som en förberedelse inför lönesamtalen föredrog att hålla 

medarbetarsamtalen individuellt. Detta kan verka logiskt eftersom man då ger 

personlig feedback på arbetsinsatser och utveckling under det gångna året, och 

vad medarbetaren bör tänka på för att utvecklas ytterligare om så är fallet. Att 

diskutera något av känslig karaktär som eventuell kritik kan vara, lämpar sig 

enligt de flesta respondenter oftast bättre i enskilda samtal än i gruppsamtal.  

 

De respondenter som istället ansåg att det primära syftet med medarbetarsamtal är 

att utveckla arbetsgruppens samarbetsförmåga och sammanhållning, ansåg att 
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medarbetarsamtal är bättre lämpat att hållas i grupp. Även detta kan tyckas vara 

logiskt eftersom att gruppens gemensamma förmågor svårligen kan utvecklas 

individuellt. Andra syften var unika så till vida att alla sex respondenter menade 

att de spelade en viktig roll i medarbetarsamtalen. Dessa var målstyrning, 

delaktighet för medarbetarna samt utveckling för chefen.        

 

Respondenternas syn på deras egen roll i medarbetarsamtalet kunde jag med hjälp 

av teorin tolka som rent strukturell i det avseendet att de förbereder och 

organiserar samtalen. Dessutom såg några av cheferna det som en viktig del i 

deras arbete i medarbetarsamtalen att förmedla fakta till medarbetarna. Ur ett HR-

perspektiv kan man se förmedlingen av fakta som att öka medarbetarnas 

delaktighet, detsamma gäller chefens roll som samtalsledare där respondenterna 

såg en uppgift att främjar delaktighet i samtalet för alla medarbetare. Den 

lyssnande, närvarande och stöttande ledaren är också en roll som jag kunde 

urskilja att cheferna hade med hjälp av Bolman och Deals (2005) teori.  

 

Det satsas mycket tid och i förlängningen pengar, på att medarbetarna i 

kommunen ska ha ett medarbetarsamtal varje år. Förberedelser inför och själva 

samtalen i sig kan ta upp mot tre arbetsveckor i anspråk om man väljer att hålla 

medarbetarsamtal enskilt. Mina inledande tankar i undersökningen handlade en 

del just om tidsaspekten. Jag trodde att man kanske införde gruppsamtal som en 

tidsbesparande åtgärd, men detta var inget som någon chef kunde eller ville 

verifiera.  De som hade medarbetarsamtal i grupp menade att det tog mycket tid i 

anspråk att förbereda, genomför och sammanställa även gruppsamtalen. Mina 

reflektioner kring denna tidsåtgång är att det verkar underligt att ledningen inte 

har mer kontroll över hur denna tid förvaltas. Det finns i dagsläget inga tydliga 

direktiv om hur, var och när medarbetarsamtalen ska ske och inte heller vad de 

ska bearbeta för frågor. Här har cheferna i mångt och mycket lösa tyglar i vad de 

kan ta upp under samtalen. Denna otydlighet tänker jag, kan i förlängningen vara 

förvirrande för medarbetarna. De vet på ett ungefär vad medarbetarsamtalet tog 

upp förra året men i år kommer det kanske att se annorlunda ut. De olika syften 

som jag diskuterat i uppsatsen står i vissa fall i motsats till varandra, det vill säga 

är syftet att lära känna chefen eller är syftet att få feedback inför lönesamtalet? 

Jag tror att om medarbetaren fått uppfattningen om att syftet med 
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medarbetarsamtalet är att lära känna chefen bättre så påverkas medarbetaren att 

förbereda sig på ett sätt. Om syftet är att vara ett förberedande samtal inför 

lönesamtalet så väljer nog medarbetaren att förbereda sig på ett annat. Oavsett så 

kan det bli förvirrande både för medarbetaren och för chefen om inte båda parter 

har väldigt klart för sig exakt vad medarbetarsamtalet ska handla om.  

 

Jag har även funderat mycket på hur olika cheferna är och hur olika de resonerar 

kring medarbetarsamtalet. Trots att alla sex respondenter jobbar i samma 

förvaltning i samma kommun så verkar de ändå arbeta väldigt olika. Jag tänker att 

det vore kanske bra med tydligare och enklare riktlinjer för cheferna om hur och 

när medarbetarsamtalen ska ske och vad ledningen vill att medarbetarsamtalet ska 

handla om.  

 

En intressant tanke är även att medarbetarsamtalet är till för medarbetarna, så 

verkar det ändå vara chefen som håller i tyglarna och bestämmer vad det ska talas 

om och vad som behöver utvecklas. Cheferna tyckte också att det var utvecklande 

för dem själva, vilket förvånade mig först eftersom det är medarbetaren som 

skulle stå i fokus för utveckling, men sedan insåg jag att det var en naturlig effekt 

av att medarbetarna fick en möjlighet att uttrycka sina åsikter av ledarskapet. 

 

Det skulle vara mycket intressant att följa upp denna undersökning med att till 

exempel intervjua medarbetare i den undersökta kommunen och se hur de ser på 

medarbetarsamtalet. Har de samma inställning som cheferna eller finns där någon 

motsägelse. Det vore också intressant att intervjua fackliga representanter och 

kommunledningen som ligger bakom att medarbetarsamtalen finns. Jag tror att 

sådana undersökningar skulle bringa en djupare dimension till att förstå 

medarbetarsamtalets komplexitet.  
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Bilaga 1 
Fjälkinge, 
2010-03-23 

   
    
 
Hej! 
 
Jag heter Nina Andersson och jag är socionomstudent på Socialhögskolan i Lund. 
Jag har precis börjat arbeta med att skriva min kandidatuppsats som ska handla 
om medarbetarsamtal i omsorgsförvaltningen.    
 
Uppsatsen ska i korthet undersöka hur teamchefer genomför medarbetarsamtal. 
Jag kommer att göra en viss jämförelse mellan medarbetarsamtal i grupp och 
enskilda samtal. Slutligen är jag intresserad av att undersöka de effekter som 
teamchefen upplever att medarbetarsamtal ger.  
 
Metoden jag kommer att använda mig av är av kvalitativ karaktär eftersom att jag 
ska använda mig av intervjuer av teamchefer verksamma i omsorgsförvaltningar i 
olika kommuner för att undersöka min frågeställning. Jag söker nu därför 
deltagare till dessa intervjuer. Jag vore väldigt tacksam för din medverkan!  
 
Intervjun beräknar jag vara mellan 40 och 60 minuter, och den kommer att bli 
inspelade på band för att sedan transkriberas ordagrant.  
 
Min undersökning följer forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär att deltagande 
är frivilligt och att deltagaren när som helst kan avbryta sin medverkan. Deltagare 
garanteras fullkomlig anonymitet, vilket innebär att det bara är jag som lyssnar på 
inspelningen och att det i utskrifterna utelämnas alla namn och platser vilket gör 
att ingen deltagare ska kunna identifieras.   
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Nina Andersson, nina-andersson@live.se 
073-390 09 19 
 
Referens: Tove Harnett (min handledare) 
tove.harnett@hhj.hj.se 
 

 
 

 

 

 



 40 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

1) Berätta om den verksamhet du är chef i.  

2) Hur många år har du varit chef i denna verksamheten? 

3) Kan du berätta lite om hur det är att vara chef i verksamheten? 

4) Är det stor omsättning på medarbetare inom verksamheten? 

5) Anser du att arbetsgruppen fungerar väl ihop? –Vad är det som gör att 

arbetsgruppen fungerar väl/mindre bra? 

 

Gruppsamtal eller enskilda medarbetarsamtal? 

6) Hur kan ett medarbetarsamtal se ut? Medarbetarna kommer in och vad händer 

sen? 

7) Hur ofta har ni medarbetarsamtal i denna verksamhet? 

8) Hur många medarbetarsamtal håller du i under ett år? 

9) Vad ligger till grund för att man har medarbetarsamtal? Facken eller andra 

beslut som ligger som grund? Berätta! 

10) Tror du som chef att organisationen (kommunen, politiker) har några särskilda 

mål med medarbetarsamtalen? 

11) Vilka punkter tar man upp på medarbetarsamtal? 

12)  Sker samtalen på medarbetarnas arbetstid? 

13)  Finns det någon relation (reell eller inbillad) mellan medarbetarsamtalen och 

de kommande lönesamtalen?  

 

Gruppsamtal eller enskilda medarbetarsamtal? 

14) Hur har du utformat medarbetarsamtalen? (grupp eller enskilt) 

15)  Hur kom du fram till att ni skulle ha samtalen på så vis?  

16)  Ser du några effekter av medarbetarsamtalen? – och om du har haft både 

enskilda och gruppsamtal, skiljer sig effekterna av samtalen åt? 

17)  Vilken inställning har medarbetarna till medarbetarsamtal i grupp resp. 

enskilt? 

18)  Hur har deras åsikter kommit dig till känna? –enkät? –fikarummet? –enskilda 

samtal? 
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19)  Medarbetarens personliga utveckling, är det något som man talar om på 

medarbetarsamtal?  

20)  Hur ger du feedback till medarbetaren ang. dennes arbetsinsats och 

utveckling?  

21)  Diskuterar ni verksamhetens mål och syften på medarbetarsamtalen? 

22)  Upplever du att det finns tydlig rollfördelning i arbetslaget? – Tydliga 

positioner etc. 

23)  Är rollfördelning något som visar sig under medarbetarsamtalen? Tar någon 

mer plats etc? 

24)  Upplever du (om så är fallet) att rollfördelningen är något som försvårar 

gruppsamtalen? 

 

Avslutande frågor 

25)  Hur ser ett bra medarbetarsamtal ut?  

26)  Hur gestaltar sig ett mindre bra medarbetarsamtal? 

27)  Vill medarbetarna ha medarbetarsamtal? Hur ger de uttryck för dessa åsikter? 

28)  Upplever du att det är positivt att ha medarbetarsamtal varje år? Är det mödan 

värt? 

 

Det var min sista fråga, men jag undrar såklart om du har något mer som du vill 

tillägga? 

  

Slutligen – Ett stort TACK för att du ställde upp på min intervju.  
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Bilaga 3 

Kodschema  

 

• Motivering bakom val av medarbetarsamtalets utformning. 

• Positiva egenskaper hos medarbetarna enligt chefen. 

• Mindre bra egenskaper hos medarbetarna enligt chefen. 

• Beskrivning av sin roll som chef. 

• Beskrivning om medarbetarnas åsikter, och om hur de ”kan 

vara”. 

• Chefens syn på medarbetarsamtal, dess effekter och nyttan 

med att ha dem. 

• Strukturellt perspektiv 

• HR-perspektiv 

• Politiskt perspektiv 

• Symboliskt perspektiv 

 

 

 


