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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt. För det första att använda teori för att analysera och få 

djupare förståelse empiri. För det andra att utifrån empirin jämföra medarbetares perspektiv 

och chefers perspektiv på medarbetarsamtal. Vi har utifrån en teoretisk analys sammanställt 

ett antal kategorier som exempelvis tid, plats och förberedelser av tillvägagångssättet som vi 

funnit intressanta att empiriskt undersöka.  

Vår undersökning är av kvalitativ karaktär. Vi har totalt genomfört 11 personliga intervjuer i 

fyra olika ICA butiker lokaliserade i Stockholm. Vi har intervjuat 1 butikschef i vardera butik 

och 1-2 medarbetare i vardera butik. Detta innebär att vi totalt intervjuat 4 chefer och 7 

medarbetare.  

Beträffande jämförelsen mellan teori och empiri så fann vi att skillnaderna är små. Precis som 

tidigare forskare funnit så visade vår undersökning att medarbetarsamtal är viktigt för att 

personalen ska bli motiverad och ha en positiv attityd, samt att kommunikationen flyter på 

bättre. Det leder till en bättre relation mellan chefer och medarbetare. Vi finner även likheter 

mellan teori och empiri när det gäller utförandet av medarbetarsamtal exempelvis som tiden 

för samtalet. Den tiden som cheferna lägger på medarbetarsamtal är den tiden som teorin 

säger att man bör lägga på medarbetarsamtal. Den skillnaden vi funnit är att 

uppföljningssamtal belystes som något väldigt viktigt i teorin men enligt empirin var det 

något som inte fungerade i praktiken för en del butiker, oftast på grund utav tidsbrist. 

Beträffande jämförelsen mellan chefer och medarbetare har vi funnit en del skillnader, främst 

beträffande praktiska saker:  

 Cheferna menar att samtalet är till för att belysa exempelvis trivsel och 

sammanhållning medan medarbetare anser att samtalet i största del är till för att belysa 

prestationen och sin personliga utveckling. 

 Cheferna uppfattar förberedelserna inför mötena som väldigt viktiga för att kunna få ut 

så mycket som möjligt av samtalet. Många av medarbetarna uppfattar förberedelserna 

inför mötena mindre viktigt och att det var svårt att veta hur han/hon ska förbereda sig. 
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Summary 

The purpose of this paper is twofold. Firstly, using theory to analyze and gain a deeper 

understanding of empiricism. Second, based on empirical data comparing the employee's 

perspective and managerial perspectives on employee performance. We have the basis of a 

theoretical analysis compiled a number of categories such as time, location and preparation of 

the approach which we found interesting to empirically investigate. 

Our study is qualitative in nature. We have a total of 11 personal interviews conducted in four 

different ICA stores located in Stockholm. We interviewed one store manager in each store, 

and one to two employees in each store. This means that in total we interviewed four 

managers and seven employees. 

Regarding the comparison between theory and empirical data we found that the differences 

are small. Just as before, researchers have found that our survey showed that employee 

performance is important for the staff to be motivated and have a positive attitude and that 

communication flows on better. It leads to a better relationship between managers and 

employees. We also find similarities between theory and empirical evidence in the exercise of 

employee performance such as the time of the call. The time managers spend on employee 

performance is the time that the theory says that you should put on performance reviews. The 

difference we found is that follow-up calls were highlighted as something very important in 

theory, but according to the empirical data, it was something that did not work in practice for 

some stores, mostly because lack of time. 

Regarding the comparison between managers and employees based in empiricism, we have 

found some differences, mainly concerning practical things: 

 

• The managers believe that the call is to highlight the example being and cohesion while an 

employee believes that the conversation in the most part is to highlight the achievement and 

their personal development. 

 

• The managers perceive the preparations for the meetings as very important to get as much as 

possible of the call. Many of the employees perceive the preparation of meetings less 

important and that it was difficult to know how he / she should prepare. 
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1 Inledning  

Vi tycker att medarbetarsamtal är en viktig del på en arbetsplats därför har vi valt att fördjupa 

våra kunskaper genom att inrikta oss på hur medarbetarsamtal går till. Vi har själva erfarenhet 

från medarbetarsamtal och det är en anledning till varför vi vill fördjupa oss i vad som kan 

vara bra och mindre bra gällande medarbetarsamtal.  

Medarbetarsamtalet är ett samtal mellan medarbetaren och personens närmaste chef 

(Engquist, 1992; Lindgren, 2001; Reinskou Granerud, 2004 ). Medarbetarsamtal idag ska 

enligt litteraturen ske cirka en gång per år. Detta sker mellan medarbetaren och dennes 

närmaste chef (Mikkelsen, 1998; Lindgren, 2001; Engquist, 1992).  

De frågor och funderingar vi har kring ämnet är om chefen och medarbetaren har samma syn 

på medarbetarsamtal eller inte, om teori och empiri stämmer överens samt vad som krävs för 

lyckade medarbetarsamtal. Vi har valt att genomföra denna studie inom ICA i 

Stockholmsområdet.  

 

1.1 Bakgrund 

Bedömningar av de anställdas prestationer och samtal mellan arbetsgivare och anställda 

angående detta har funnits i århundraden. Redan år trehundra kan vi se tecken på att det fanns 

ett slags bedömningssamtal mellan anställda och arbetsgivare i Kina ( Mikkelsen, 1998). 

Samtalen har gått från att i början vara rena bedömningssamtal till att ändrats med tiden och 

vuxit fram till det medarbetarsamtal som vi känner till idag.  

Under tidigt 1800-tal i Skottland använde sig Robert Owen av något som hette 

förtjänstvärdering inom den industriella verksamheten. Detta gick ut på att de hade 

timmerstockar med tre olika färger som hängde över de anställdas arbetsplats och allt 

eftersom prestationen förbättrades ändrandes också färgen på stocken. Färgerna på stockarna 

fungerade då som indikationer på medarbetarnas prestationer (Mikkelsen, 1998). 

 

I Nord Amerika har rangordning efter förtjänst eller effektivitet använts inom den statliga 

verksamheten enda sedan år 1887. Det kan till och med finnas spår av detta redan år 1842. 

Efter andra världskriget blev det allt mer vanligt med prestationsvärderingar baserat på 

personlighetsdrag och personlighetspsykologi inom den Amerikanska industrin. Eftersom 

industriledarna imponerades av psykologernas förmåga att skapa effektivitet i försvaret, ville 
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industriledarna självklart införa dessa metoder till industrin (Mikkelsen, 1998).  

 

Under tidigt 1950-tal blev prestationsvärderingar godtagna i många organisationer. På mitten 

av 1980-talet belystes bland annat planering, förtydligande av arbetsuppgifter och 

återkoppling som positiva sidor av medarbetarsamtalet på Statoil. Det som sågs negativt med 

medarbetarsamtalet var när det var brister i genomförandet och i uppföljningen. Under slutet 

av 1980-talet och under 1990-talet har det varit fokus på målutformning och värdeskapande 

när det gäller medarbetarsamtal (Mikkelsen, 1998). Idag så finns det ett stort fokus på att 

medarbetarna skall vara nöjda och trivas på sin arbetsplats, vilket i sin tur ökar den externa 

servicekvaliteten. Detta medför att butiken får nöjdare kunder och därmed ökad tillväxt och 

lönsamhet (Andersson, Kazemi, Tengblad, Wickelgren, 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion  

När vi tittar på litteraturen, exempelvis Fränkel (2004) och Ljungström (2001) kan vi se att 

flera författare trycker på att medarbetarsamtal är ett viktigt instrument på arbetsplatsen som 

även höjer prestationen inom företaget.  

 

Någonting som inte har förändrats genom tiden gällande medarbetarsamtalet är att det ses som 

negativt när samtalet brister i förberedelser, genomförandet och i uppföljning. Brister skulle 

eventuellt kunna vara att båda parterna kommer helt oförberedda till samtalet och därmed blir 

samtalet inte så produktivt som parterna önskat. Det kan även vara bra att ha en uppföljning 

av samtalet för att se till att det som medarbetaren och chefen kommer överens om under 

samtalet fullföljs (Mikkelsen, 1998). 

 

Vi kan se att de flesta författarna exempelvis Mikkelsen (1998) och Andersson, Kazemi, 

Tengblad och Wickelgren (2013) trycker på att medarbetarsamtal är ett viktigt instrument på 

arbetsplatsen och höjer presationen inom företagen. Fellinger (2005) och Ljungström (2001) 

belyser faktorer som att samtalet ska äga rum i en ostörd miljö och helst ska ske en gång per 

år exklusive ett uppföljningssamtal. Ingen av författarna ovan, eller någon annan, går dock in 

på att fördjupa sig i medarbetarsamtal även om många skriver att det är viktigt. Därför anser 

vi att det är av särskild vikt att lyfta fram medarbetarsamtalet. Trots att litteraturen poängterar 

vikten med medarbetarsamtal så finner vi inte mycket forskning kring den betydelse som 

samtalen har för chefer och medarbetare. Att det inte heller tycks finnas dokumenterat i den 
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offentliga statistiken gör det än mer intressant att forska kring detta ämne för att få fram 

betydelsen av medarbetarsamtal för både chefer och medarbetare. Enligt insatta personer på 

Statistiska Centralbyrån och Fackföreningen Handels finns inte någon tillgänglig statistik på 

hur vanligt det faktiskt är med medarbetarsamtal (Astrid Börsum, 2013; Jörgen Fagerlund, 

2013; Gunnar Söderman, 2013). Medarbetarsamtal tycks alltså vara ett fenomen som de flesta 

är överrens om att bör hållas, men som få dokumenterar, utreder och/eller undersöker. 

 



10 

 

2 Syfte och problemformulering 

Vårt mål med denna studie är att få en större inblick i hur medarbetarsamtalen går till i 

butiker. Syftet med denna uppsats är dels att se likheter och skillnader mellan insamlad empiri 

och litteraturen samt att undersöka hur chefer och medarbetare agerar kring 

medarbetarsamtalet, hur de genomförs och om chefer och medarbetare har lika eller olika 

tankar kring medarbetarsamtalen. Enligt exempelvis Fränkel (2004) och Ljungström (2001)  

verkar medarbetarperspektivet vara mer outforskat än chefperspektivet, därför vill vi belysa 

båda delarna i detta arbete. Vi vill få en bild utifrån både chefens- och medarbetarens 

perspektiv gällande hur medarbetarsamtal uppfattas och hur allting utförs för att få en så 

korrekt bild som möjligt av samtalen.  

Utifrån det tidigare forskiningen samt avsaknad av forskning så har vi valt att formulera två 

undersökningsfrågor: 

1. Hur sker medarbetarsamtal i verkligheten? 

2. Har medarbetaren och chefen samma syn på medarbetarsamtal?  

Den första undersökningsfrågan är helt enkelt för att undersöka hur väl teorierna appliceras i 

verkligheten. Den andra frågan använder vi för att lyfta fram de anställdas perspektiv då vi 

tycker att de befintliga författarna (exempelvis Mikkelgren, 1998; Ljungström, 2001; 

Christerson, 1994) främst fokuserat på chefer och i vissa fall på lönsamhet i företagen. 

3 Teoretisk referensram   

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare litteratur som är relevant för vår studie.  

Enligt Ljungström (2001) benämns medarbetarsamtal även som utvecklingssamtal, 

chefssamtal, årssamtal och planeringssamtal. Vi kommer benämna det som medarbetarsamtal.  

 Vi har valt att strukturera upp vår teori utifrån tid (1), förberedelser inför medarbetarsamtal 

(2), mallar och formella underlag (3), plats och miljö för medarbetarsamtal (4), 

genomförande, innan-, under-, efter medarbetarsamtalet (5), avslutning (6) samt vad 

medarbetarsamtal är bra för (7).  

3.1 Tid 

Medarbetarsamtalet är ett samtal mellan medarbetaren och personens närmaste chef 

(Engquist, 1992; Lindgren, 2001; Reinskou Granerud, 2004). Medarbetarsamtal ska hållas 

regelbundet, helst en gång per år exklusive uppföljningssamtal (Hilmarsson, 2004; Engquist, 

1992; Fellinger, 2005; Ljungström, 2001; Christersson, 1994; Norrby, 2004; Lindgren, 2001). 
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Längden på medarbetarsamtalen rekommenderas till mellan en till två timmar (Fellinger, 

2005; Lindgren, 2001; Reinskou Granerud, 2004; Norrby, 2004; Christersson, 1994). Det hör 

dock till vanligheten att varje samtal kräver minst två timmar (Ljungström, 2001, Mikkelsen, 

1998). Det är viktigt att som chef tänka på att inte boka in medarbetarsamtalen för tätt 

(Fellinger, 2005; Fränkel, 2004; Ljungström, 2001). Detta är för att chefen behöver tid att 

smälta intrycken från samtalet och ta in all information som varje samtal ger samt ha orken att 

vara nyfiken på vad varje medarbetare ska framföra. Det är därför bra att avsätta en halv dag 

till varje samtal (Ljungström, 2001; Fellinger, 2005). Enligt Norrby (2004) är det dock endast 

nödvändigt att avsätta lite extra tid efter medarbetarsamtalet till sammanställning. Chefen bör 

avsluta samtalet efter två timmar, även om chefen och medarbetaren inte känner sig färdiga 

med samtalet. Detta eftersom de båda parterna inte får ut det som önskas av samtalet efter så 

lång tid och bör då istället boka in en ny tid och fortsätta samtalet där man slutade sist 

(Norrby, 2004). Det gäller att avsätta mycket tid för ett medarbetarsamtal så att det finns tid 

för oberäkneliga pauser att ta hänsyn till. En paus kan bero på att medarbetaren behöver en 

tankepaus eller inte får fram det han/hon vill säga. Då gäller det att ha med det i beräkningen 

och att sätta ut gott om tid till varje samtal (Mikkelsen, 1998). 

 

3.2 Förberedelser inför medarbetarsamtalet 

För att båda parter ska hinna förbereda sig är det en god idé att planera in samtalet en till två 

veckor framåt (Himlarsson, 2004; Reinskou Granerud, 2004).   

När samtalet sedan planeras in är det viktigt att samtalet ses som heligt. Det innebär att tiden 

för när samtalet ska äga rum inte ändras. Både chef och medarbetare förbereder sig inför 

samtalet och detta ska respekteras (Fränkel, 2004; Ljungström, 2001).  

Eftersom medarbetarsamtalet kan ta ett tag, ibland upp till två timmar kan det vara en fördel 

om personen som håller i samtalet har förberett så att det finns något att dricka samt eventuellt 

något att äta under samtalet (Mikkelsen, 1998). 

På det individuella planet av medarbetarsamtal bör chefen innan samtalet se över vart 

medarbetaren är i karriären, vart medarbetaren vill och hur medarbetaren tar sig dit. Detta 

kallas en individuell karriärsutveckling och kan bidra till ett bättre medarbetarsamtal 

(Oldroyd, 1995). 
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Både medarbetaren och chefen bör tänka igenom vad de vill prata om under 

medarbetarsamtalet någon vecka innan samtalet äger rum (Engquist, 1992; Fränkel, 2004). 

Att båda parter förbereder sig inför samtalet är av stor vikt. De bör tänka på vad de vill uppnå 

med själva samtalet men även om det är något speciellt de vill framföra till varandra 

(Businessballs, 2006; Fränkel, 2004; Himlarsson, 2004; Haris, 2009; Norrby, 2004; David, 

2006).  

Det är viktigt att chefen uppmanar medarbetarna att överlägga vad de vill ta upp och även 

förbereda sig inför det (Himlarsson, 2004; Norrby, 2004). Som chef måste du bestämma vilka 

samtalsområden du vill beröra och varför (Fellinger, 2005). Efter det är gjort är det viktigt att 

även medarbetaren hinner reflektera och förbereda sig inför detta och därför är det av stor vikt 

att personen i fråga får ta del av chefens lista (Engquist, 1992; Fellinger, 2005; Ljungström, 

2001; Norrby, 2004). Det är också viktigt att chefen får medarbetarens punkter så att även 

han/hon kan förbereda sig på vad medarbetaren vill framföra (Ljungström, 2001, Norrby, 

2004). Om båda parterna haft möjlighet att förbereda sig på detta sätt så kommer samtalet få 

en tydligare struktur och samtalet kommer få en röd tråd genom hela samtalet (Norrby, 2004).  

Enligt Mikkelsen (1998)  ska chefen gå igenom arbetsplatsens mål och bryta ner dem så att 

det blir överskådligt för medarbetaren. Chefen bör även se till att dessa mål skrivs ner i ett 

dokument, sedan ska chefen se till att medarbetaren får ta del ut av dessa dokument.  

3.3 Mallar och formella underlag 

Innan ett samtal påbörjas bör de berörda parterna lägga upp en dagordning och komma 

överens om hur upplägget ska se ut (Businessballs, 2006). Det är till en stor fördel om chefen 

använder sig av någon slags mall under samtalet (Businessballs, 2006; Fränkel, 2004). Om 

chefen inte har någon medarbetarsamtalsmall sedan tidigare är det en god idé att söka efter en 

färdig mall via exempelvis internet för att få en bättre struktur på samtalet. När chefen väljer 

mall måste han/hon tänka på att den ska passa in på sitt företag när det gäller mallens 

utformning av frågor. Annars kan mallen omformuleras lite så att den passar in bättre 

(Businessballs, 2006). För att få en så anpassad mall som möjlig till samtalet brukar den 

anställda fylla i ett dokument innan mötet för att båda parterna ska komma överens om 

innehållet i mötet innan det äger rum. I sådana dokument brukar personen i fråga få bedöma 

sig själv och sin nivå på olika prestationer men även vad han/hon lärt sig eller någon färdighet 

som medarbetaren har utvecklat. I dessa dokument brukar medarbetaren även svara på frågor 



13 

 

om framtiden och vilka mål medarbetaren skulle kunna tänka sig att ha, men även vilka 

fysiska/specifika resurser som behövs i verksamheten för att kunna utvecklas och likande. Ett 

tips när målen skall sättas är att använda sig av det engelska ordet SMART som står för: 

Specifika, Mätbara, Nåbara (attainable), Realistiska och Tidsbegränsade mål (Harris, 2009).  

3.4 Plats och miljö för medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet bör ske i en ostörd och avskärmad miljö (Fellinger, 2005; Fränkel, 2004; 

Ljungström, 2001; Hilmarsson, 2004; Norrby, 2004; Lindgren, 2001; Mikkelsen, 1998). 

Samtalet bör därför inte ske på chefens kontor då det är ett sätt att markera chefens 

maktposition (Fränkel, 2004), detta kan även skapa en väldigt formell stämning och det vill 

chefen undvika för att han/hon ska få ut så mycket som möjlig av samtalet (Businessballs, 

2006). Istället bör samtalet äga rum på en neutral plats fri från avbrott (Lindgren, 2001; 

Ljungström, 2001; Norrby, 2004) som exempelvis i ett sammanträdesrum, på en restaurang 

eller under en promenad (Ljungström, 2001). Om man har samtalet på någon utav dessa 

platser så skapas en lugn atomsfär under samtalet som också bidrar till att samtalet känns mer 

informellt (Businessballs, 2006). Det är inte lämpligt att som chef sitta bakom skrivbordet 

(Engquist, 1992; Fränkel, 2004; Hilmarsson, 2004; Steinberg, 2008). Chef och medarbetare 

bör istället sitta på två likadana stolar som är i samma höjd med ett bord mellan dem 

(Engquist, 1992, Steinberg, 2008). För att skapa en informell stämning ska båda parterna sitta 

i 90 grader vinkel mot varandra. Parterna ska alltså inte sitta ansikte mot ansikte då det kan 

uppfattas som konfronterande (Hilmarsson, 2004). För att det ska vara full fokus under 

medarbetarsamtalet bör alla telefoner och annan tekniskutrustning som kan störa vara 

avstängd (Steinberg, 2008). 

3.5 Genomförande av medarbetarsamtal 

Medarbetarsamtalet kan innehålla allt från avstämning gällande föregående samtal, hur det 

fungerar med arbetsuppgifterna i dagsläget och en planering av kommande uppgifter 

(Hilmarsson, 2004; David, 2006). I början av samtalet bör chefen först nämna uppläget, alltså 

vad som kommer diskuteras (Norrby, 2004). 

Frågor som ställs under samtalet bör vara öppna som i sin tur kan leda till att det skapas en 

dialog mellan chefen och medarbetaren. Detta medför att resultatet på samtalet blir bättre 

(Norrby, 2004).  

Reinskou Granerud (2004) sammanfattar vad medarbetarsamtal skall innehålla i tre punkter: 
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 Förväntningar inför arbetsförhållandet och resultaten 

 Utvecklande och främjande av öppenhet, kommunikation och samarbete i den dagliga 

verksamheten   

 Möjligheter för medarbetarens utveckling  

Det är viktigt att veta vart fokus bör läggas under samtalet. Ska samtalet lägga fokus på det 

som har hänt, det som händer eller det som kommer att hända? För att få svar på dessa frågor 

gäller det att ha förberett konkreta frågor till samtalet. Det kan i sin tur leda till konkreta 

handlingar, ett exempel på tydliga frågor kan vara ”Vad ska du göra? Vad ska du börja med?” 

(Steinberg 2008:60). Dessa två frågor är tydliga då medarbetaren får en chans att ge ett 

konkret svar på vad han/hon exempelvis ska göra för att förbättra sina säljresultat. Desto mer 

konkret samtalet är mellan chef och medarbetare, desto lättare blir det att följa upp. Det blir 

ett mer givande samtal om chefen och medarbetaren fokuserar på lösningar istället för 

problem (Steinberg, 2008). Under samtalet bör chef och medarbetare diskutera framtid och 

förväntningarna som de båda parterna har på varandra inom organisationen. De bör även se 

över de mål organisationen har. Har medarbetaren nått sina mål som chefen och medarbetaren 

formulerat under förra samtalet? Vad blir personens mål till nästa möte (Businessballs, 2006)? 

Chefen som håller i samtalet bör inte använda samma mall till alla medarbetare, utan istället 

anpassa och utforma samtalet efter varje enskild medarbetare. Enligt Kuvaas (2007) så finns 

det två typer av anställda, den ena typen av anställda är nämligen de som är självgående och 

självständiga i sitt arbete. Den andra typen av anställda är de som inte är lika självgående i sitt 

arbete. För medarbetare som jobbar självständigt på arbetsplatsen bör samtalet gå ut på att 

stötta personen i dennes självständiga arbete. För medarbetare som inte är självständiga i sitt 

arbete kan medarbetarsamtalet gå in lite mer specifikt och detaljerat på vad personen i fråga 

behöver för stöttning för att kunna förbättra sig. Kuvaas (2007) studie visar också att en 

medarbetare som inte är speciellt självgående har medarbetarsamtal en positiv effekt och 

höjer arbetsprestationen. Om man har medarbetarsamtal med en självgående person ger det 

negativa effekter på arbetsprestationen. Detta även om personen i fråga upplevt samtalet som 

ett bra samtal. Det kan bero på att dessa personer upplever medarbetarsamtalet som 

kontrollerande och till viss del onödigt och lite för mycket av det goda helt enkelt. Det är 

därför viktigt att skräddarsy samtalen (Kuvaas, 2007).  

Chefer som ska ha medarbetarsamtal brukar lyckas bäst om han/hon har gått någon sorts 

utbildning i hur medarbetarsamtal går till. På ett medarbetarsamtal bör chefen och 
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medarbetaren diskutera förväntningar på framtiden samt varje individs mål. För att nå målen 

kan chefen delegera ut olika uppgifter och ansvarsområden. Det är även viktigt att diskutera 

utbildningsbehovet eftersom det är viktigt att se vilka personer som vill vidareutvecklas.  

Chefen kan innan samtalet se över budgeten för att se hur mycket utrymme som finns till 

personalen gällande utbildningar (Harris, 2009).  

En del chefer kan tycka att medarbetarsamtal känns lite skrämmande och hoppar gärna över 

dem. Detta på grund av att det är tidskrävande och tillkommer mycket administrativt arbete 

vid ett medarbetarsamtal. Det är en fördel om chefen och medarbetaren har en daglig 

kommunikation då pressen inte blir lika stor vid ett medarbetarsamtal. Om parterna har en 

daglig kommunikation får de även bättre tillit till varandra vilket resulterar i att medarbetaren 

vågar öppna sig under medarbetarsamtalet. Medarbetarsamtalet blir då mer naturligt, snabbt 

och även mer produktivt (Businessballs, 2006).   

 

3.6 Under samtalet 

Som chef är det bra att påminna medarbetaren om hur lång tid medarbetaren har på sig att 

genomföra samtalet. Det är viktigt att chefen förklarar för medarbetaren att det som sägs i 

samtalet kommer att stanna mellan chefen och medarbetaren om inte något annat bestäms 

(Fellinger, 2005).  

När chefen inleder samtalet så bör han/hon inleda med att vara varm, vänlig och säga något 

positivt för att bidra till den lugna stämning man vill skapa under samtalet. Chefen bör gå 

igenom vad som kommer att diskuteras och hur lång tid chefen och medarbetaren har på sig. 

Båda parterna bör försöka undvika att diskutera små detaljer. Om medarbetaren kommer bort 

från ämnet under samtalet är det bäst att gå vidare och säga till medarbetaren att det kan 

fortsätta diskuteras i slutet av samtalet om tid finns (Harris, 2009).  

En annan grundläggande sak att ha innan samtalet äger rum är tillit. Att det finns tillit mellan 

chef och medarbetare är viktigt, annars är det svårt att få ett samtal där båda känner förtroende 

för varandra. Som chef kan du bygga upp medarbetarens tillit genom att exempelvis vara en 

god lyssnare, ta det som medarbetaren säger på allvar och visa att du omsätter praktik till 

handling (Steinberg, 2008). Om det finns tillit så bidrar det till att samtalet känns naturligt och 

båda parter får då mer ut av samtalet (Jusek, 2012).  
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Om du som chef frågar medarbetaren vad denne vill prata om innan samtalet börjar visar det 

att du är intresserad av medarbetaren. Detta kan vara klokt då bekräftandet av medarbetaren 

till viss del kan motverka obalans i situationen, närmare bestämt att du är chef. Det viktigaste 

är att ni talar om hur allting ska gå till. Vad som ska gälla för ert samtal, vad ni ska prata om 

och vem som ska börja prata och så vidare (Engquist, 1992).   

Medarbetarsamtalet gör att chef och medarbetare får möjlighet att behandla viktiga frågor på 

ett ordentligt sätt. En vanlig missuppfattning om medarbetarsamtalen är att de skall vara en 

ensidig kritik från ett håll eller att samtalet enbart är ägnat till trevliga saker samt att få 

berömmelse (Christersson, 1994; Harris, 2009).   

Under samtalet är det viktigt att chefen inte bara fokuserar på individens resultat, utan även på 

själva medarbetaren (Businessballs, 2006). Om medarbetarsamtalen görs på rätt sätt så kan 

det ha många positiva effekter på hela arbetsplatsen (Christersson, 1994). Exempel på detta 

kan vara att chefen och medarbetaren fattar rätt beslut inom kompetens och utveckling 

(Businessballs, 2006). Under samtalet så bör chefen diskutera med medarbetaren om vad som 

hänt under det gångna året. Fokus ligger då på feedback om hur personalen ska utvecklas i 

framtiden genom att se över arbetsuppgifterna och vad som kan göras bättre eller annorlunda 

(Jusek, 2012).   

För chefen som håller i mötet är det viktigt att inte döma och vara objektiv i diskussionen. Om 

det exempelvis handlar om en diskussion om en tvist mellan två personer i företaget bör 

chefen ta in fakta från den person som chefen har samtal med och sedan återkomma vid ett 

annat tillfälle efter att ha hört den andra omtalade personens uppfattning om situationen som 

har inträffat (Harris, 2009).  

Chefen bör heller inte glömma bort att det är medarbetarens samtal och att chefen bör låta 

medarbetaren stå för det mesta av pratandet (Fränkel, 2004; Mikkelsen, 1998). Som chef bör 

du först och främst lyssna och fråga frågor samt ibland förklara om det behövs. Det är viktigt 

att gå igenom mätningar av resultat och kvalifikationer samt ge återkoppling på detta 

(Mikkelsen, 1998). 

Under samtalets gång bör chefen sammanfatta vad medarbetaren har sagt för att kontrollera 

att han/hon har förstått rätt (Fellinger, 2005; Ljungström, 2001). Detta kan chefen göra på 

många olika sätt. Chefen kan exempelvis fråga medarbetaren om han/hon har tolkat rätt eller 
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se om han/hon har tolkat rätt utifrån medarbetarens reaktion. Att medarbetaren fortsätter 

berätta är ett tecken på personen i fråga känner sig förstådd (Fellinger, 2005). 

Om chefen under samtalet lovar vissa saker och sedan inte håller dessa löften blir det 

problematiskt. Om chefen sedan bryter mot dessa löften så kommer medarbetarens förtroende 

för chefen brytas ner och det kommer bli svårt att skapa ett nytt förtroende. På grund av detta 

är det viktigt att avsluta samtalet genom att chefen och medarbetaren stämmer av vad de har 

kommit fram till under samtalet. Det är även viktigt att ha en gemensam bild av allting som 

sagts, samt att sätta upp och enas om nytt arbets- och utvecklingsmål (Mikkelsen, 1998).    

Ett samtal är förpliktigande och det betyder att det som chefen och medarbetaren kommer 

överrens om under samtalet skall således förankras i verkligheten. Samtalet bör där med 

summeras i en handlingsplan som då blir ett avtal mellan chef och medarbetare. Självklart kan 

det uppstå situationer som gör det svårt att fullfölja allt som de berörda parterna har kommit 

överrens om under samtalet. Det är därför viktigt att hålla avtalet på en realistisk nivå 

(Reinskou Granerud, 2004). Det är chefens ansvar att se till att skriva en sammanfattning av 

samtalet som sedan kan användas vi nästa samtal. Självklart måste medarbetaren se över det 

som står i sammanfattningar så att bägge parter kan stå för det som skrivits ned under samtalet 

(Reinskou Granerud, 2004).   

3.7 Avsluta medarbetarsamtalet 

 

Efter att båda parter sammanfattat vad chefen och medarbetaren har kommit fram till och vem 

som ska göra vad så bör chefen och medarbetaren planera in när och hur uppföljning ska 

göras. Det är viktigt att uppföljningsmötet inte planeras in för långt fram i tiden utan att det 

möjligvis äger rum redan inom en månad. Detta för att åtgärderna faktiskt ska påbörjas. 

Åtgärdsplanen ska båda parter ha tillgång till när samtalet är avslutat. Till skillnad från 

medarbetarsamtalet som är ett personligt samtal, är åtgärderna en del av företaget och dess 

utveckling. På grund av detta är det bra att informera ledningen i företaget så att dessa vet 

vilka åtgärder som behöver göras och hur du som chef tillsammans med medarbetaren 

planerar att förverkliga detta (Ljungström, 2001; Mikkelsen, 1998).  

När samtalet börjar lida mot slutet bör chefen fråga om det finns något mer som medarbetaren 

vill ta upp, annars bör chefen tacka för mötet och för personens insats på företaget. Chefen 

bör spara anteckningar och liknade från mötet till nästa år (Businessballs, 2006) samt också 
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göra en utvecklingsplan efter samtalet. Detta för att medarbetaren bör veta vad som väntas 

hända och vad chefen förväntar sig av medarbetaren. Chefen bör även göra en utvärdering av 

samtalet som tar upp ifall samtalet har varit lyckat eller inte och vad som kan göras bättre till 

nästa gång (Norrby, 2004). 

3.8 Efter samtalet 

Att det finns dokumentation från medarbetarsamtalet som båda parter har tillgång till är av 

stor vikt för att kunna följa upp det som sagts samt att kunna göra en bra övergång till 

nästkommande samtal (Engquist, 1992; Fellinger, 2005).   

För att se till att medarbetaren ska få möjlighet att utvecklas och förbättra sig på det punkter 

som chefen och medarbetaren har kommit överrens om under samtalet, är det viktigt att 

chefen finns där för vägledning och som ett stöd för medarbetaren efter samtalet. Ibland 

kanske inte medarbetaren själv vet vad den vill förändra och utveckla, då får chefen ge stöd i 

det och den situationen (Mikkelsen, 1998). 

3.9 Vad medarbetarsamtal är bra för 

Medarbetarsamtal är både omtyckta och mindre omtyckta. Det finns många olika anledningar 

till varför olika arbetsplatser har medarbetarsamtal. Några anledningar är bland annat att 

utforma mål, kartlägga kompetensutveckling, förbättra medarbetarnas och organisationens 

prestationer (Mikkelsen, 1998). 

Medarbetarsamtal är väldigt viktigt för att personalen ska vara motiverade och ha en positiv 

attityd och kunna kommunicera på ett bra sätt. Detta leder då till att man främjar en bra 

relation mellan ledning och personalen (Jusek, 2012; Oldroyd, 1995; Mikkelsen, 1998). Ett 

medarbetarsamtal kan vara ett extremt kraftfullt verktyg för att få ut så mycket som möjlig av 

organisationen (David, 2006). Det bör uppmärksammas att användning av medarbetarsamtal 

inte är relaterade till belöningar men att det ger en möjlighet att exempelvis årligen granska 

målsättningar (Oldroyd, 1995). 

Att ha medarbetarsamtal är en fördel för många parter. Organisationen har en fördel genom att 

använda medarbetarsamtalet som ett styrmedel som stärker relationer, samarbetet samt 

inflytandet. Detta kan göra att medarbetarens prestationsförmåga höjs och på så sätt utvecklas 

organisationen (Engquist, 1992; Fellinger, 2005). Chefer kan även säkerställa att medarbetare 

i organisationen arbetar åt samma riktning mot målen (Harris, 2009) och att stämningen på 

arbetsplatsen höjs (Reinskou Granerud, 2004; Mikkelsen, 1998). Om chefen utvärderar sin 
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personal och deras arbete under samtalet på rätt sätt så leder det i sin tur till att medarbetaren 

utvecklas i både sin arbetsroll och som person (Businessballs, 2006). Det är viktigt att 

medarbetarsamtal är en positiv erfarenhet. Medarbetaren bör inte gå till medarbetarsamtalet 

och ha i åtanken att diskutera allt dåligt som hänt det senaste året utan det bör medarbetaren 

istället ta direkt med chefen när situationen uppstår och inte under medarbetarsamtalet. Om 

samtalet är positivt så ger de utveckling och motivation istället för en negativ erfarenhet 

(Businessballs, 2006). 

Medarbetarsamtal kan bland annat bidra till ökad motivation och större lojalitet bland 

medarbetarna men det är inte säkert att det nödvändigtvis bidrar till bättre prestationer. I en 

studie undersöktes om medarbetarsamtal har något med arbetsprestationerna att göra. 

Resultatet visade att en positiv upplevelse av medarbetarsamtalet inte behöver ha en positiv 

effekt på arbetsprestationen utan det gav mer effekt på medarbetarnas lojalitet till 

organisationen och att medarbetarna blev mer motiverade (Kuvaas, 2007). Att det inte 

påverkar arbetsprestationen verka denna författare vara ganska ensam om att tycka, bland 

annat så skriver en annan författare att det är delvis därför vi har medarbetarsamtal, för att 

förbättra medarbetarnas prestation i arbetet (Mikkelsen, 1998).  

Chefen har en fördel genom att få möjligheten att föra en dialog med medarbetaren om hur 

personen arbetar och samarbetar. Chefen kan då också kritisera vad som är bra och mindre bra 

och försöka skapa åtgärder som gör att både medarbetaren och företaget går framåt. 

Medarbetaren har fördel genom att ha ett möte där det finns tillfälle att ha en dialog mellan 

chefen och medarbetaren. Det är inte ett tillfälle där bara chefen ger synpunkter på 

medarbetarens arbetsinsats utan även ett tillfälle där medarbetaren kan framföra sina 

synpunkter på chefen och arbetsplatsen (Hilmarsson, 2004; David, 2006).  

Det finns många olika delar som kan bidra till utveckling inom medarbetarsamtal exempelvis 

resultatmätning, mål, motivation, feedback, utbildningsbehov, identifiera personliga styrkor, 

organisatorisk utbildning, förståelse, ledarutvekling och delegering (Businessballs, 2006). 

Samtalen är även nödvändiga på så sätt att dem ger en bra bas för att man ska få en bra 

hantering av exempelvis personalomsättning, verksamhetsutveckling, rekrytering och 

belöningssystem (Fellinger, 2005; Ljungström, 2001).  

Choppin (1996) har dock en annan syn på medarbetarsamtal. Många organisationer använder 

sig av medarbetarsamtal. Samtalen handlar ofta om prestation i relation med löneökningar. 
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Samtalen har inte den positiva betydelsen som många tror utan tvärtom stannar man upp 

medarbetarens utveckling. 
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3.10 Sammanfattning 

Ett bra utförbart medarbetarsamtal innebär för medarbetaren att personen i fråga har fått 

komma till tals och berätta om vad han/hon anser om arbetssituationen, sina behov och sin 

utveckling (Fellinger, 2005; Fränkel, 2004). I ett bra medarbetarsamtal framkommer det också 

om medarbetaren trivs eller inte på arbetsplatsen (Fellinger, 2005).  

Ljungström (2001) anser att det borde vara en rättighet för alla medarbetare att åtminstone ha 

ett medarbetarsamtal per år. Det är chefen som bör ansvara för att medarbetarsamtalet 

verkligen blir av men medarbetaren kan alltid framföra att han/hon vill ha ett 

medarbetarsamtal (Engquist, 1992; Ljungström, 2001). 

Reinskou Granerud (2004) anser att det är chefens ansvar att ta initiativ till att 

medarbetarsamtal blir av. Reinskou Granerud (2004) anser också att det är även chefens 

ansvar att se till att det blir ett lyckat samtal. Däremot så har även medarbetaren ett ansvar 

vilket är att se till att viktiga och relevanta saker tas upp under samtalet. 
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4 Metod  

I detta kapitel redogör vi för hur och varför vi genomför vår studie som vi gjort.   

4.1 Litteratursökning  

För att få fram den teori som är relevant har vi använt oss av olika kombinationssökningar av 

sökord så som: medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, kommunikation, detaljhandel, samtal 

samt kombinationen av engelskans appraisal och employee. Till en början sökte vi mycket 

internationell litteratur då vi ansåg att medarbetarsamtal inte var något unikt för Sverige. Det 

har varit svårt att översätta medarbetarsamtal till engelska vilket kan ha varit en anledning till 

att vi funnit det svårt att hitta fakta på andra språk än svenska. Vi provade att översätta på 

olika översättningssidor på internet men det resulterade i fel information då ordet i helhet inte 

hade den innebörden vi var ute efter. Vi valde istället att prata med personer som har engelska 

som modersmål för att få fram rätt definition. Vår slutsats är därför att fenomenet 

medarbetarsamtal övervägande kan uppfattas som svenskt, även om motsvarigheterna finns i 

andra kulturer.  

För att få fram teori som är relevant för vår studie har vi gjort många sökningar i sökmotorer 

och databaser så som: Google Scholar, Google, Stockholms stadsbibliotek och Eskilstuna 

Bibliotek. Vi har till största del använt oss av källor i form av böcker men även 

tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar. Dessutom så har vi använt oss av Businessballs 

hemsida, vars tillförlitlighet kan ifrågasättas då det egentligen inte är frågan om en 

vetenskaplig referens utan snarare råd och stöd för praktisk forskning och utveckling. För att 

få en bra helhetsbild av vårt område har vi försökt att hitta så många relevanta källor som 

möjligt, som belyser medarbetarsamtal från olika perspektiv.  

 

4.2 Avgränsningar 

På grund av begränsningarna gällande tiden av denna uppsats valde vi att avgränsa oss till 

fyra ICA butiker samt att endast intervjua chefer och medarbetare som är tillsvidareanställda. 

Att vi valde att titta på medarbetarsamtal i butik är logiskt med tanke på inriktningen på vår 

utbildning, Butikschefsprogramet. Tanken med att välja en stor kedja med många butiker var 

att om en butik inte skulle ha tid att träffa oss, skulle vi alltid kunna vända oss till en annan 

butik utan att behöva ändra upplägget i uppsatsen. Detta val gjorde vi också för att försäkra 
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oss om att få intervjutid och tillräckligt med underlag till vår uppsats. Denna studie omfattar 

vad som sker före, under och efter ett medarbetarsamtal och tar inte upp känslor eller 

personliga åsikter gällande samtalen. 

 

4.3 Val av undersökningsmetod  

 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer. Kvalitativ datainsamling kan vara olika sorts 

datainsamlingar som observation av människor, öppna individuella intervjuer och 

gruppintervjuer (Jacobsen, 2010). I vår studie består datainsamlingen av öppna personliga 

intervjuer. Detta innebär att intervjuerna skedde ansikte mot ansikte med de chefer och 

medarbetare som vi intervjuade inom ICA butikerna. Denna metod passar bra när det är 

relativt få enheter som ska undersökas, där intresset ligger i vad medarbetarna och cheferna 

har för tankar kring medarbetarsamtalet. Vi valde denna metod eftersom vi tyckte att den 

passade bra in på vårt arbete då vi ville få mer djupgående svar angående hur fyra av ICAs 

butikers medarbetarsamtal läggs upp både innan, under och efter samtalet.  

Kvalitativ datainsamling innebär att man lägger vikt på detaljerna och det unika i varje 

uppgiftslämnare. Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju vilket innebär att vi 

ställde samma frågor till alla uppgiftslämnare med möjlighet för öppna svar. Det fanns inget 

rätt eller fel på våra frågor vilket innebar att uppgiftslämnarna hade möjlighet att lämna svar 

fritt utifrån vad de tyckte och tänkte (Egidius, 2008). 

4.3.1 Kritik mot val av undersökningsmetod 

 

Nackdelen med kvalitativ datainsamling är att det kräver mycket resurser. Vi valde att 

intervjua relativt få personer då vi tänkte att det var rimligare med tanke på tidsbegränsningen 

samt all tid som behövdes läggas ner för varje enskild intervju både innan och efter.  

På grund av att intervjuerna var så resurskrävande var vi tvungna att nöja oss med ett lägre 

antal personer att intervjua. Vi var medvetna om att resultatet från undersökningen endast 

stämmer in på de personer som vi intervjuar eftersom de inte är representativa för någon 

annan än sig själva vilket kan vara en nackdel. Det går inte att generalisera. När intervjun är 

mer djupgående är en nackdel också att det är enklare att tappa helheten av intervjun eftersom 

den är så informationsrik.  
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På grund av intervjufrågornas bredd och öppenhet så kände vi att antalet personer som deltog 

i intervjuerna var tillräckligt många för att finna likheter samt olikheter. 

4.4 Urval  

 

Vi valde att endast intervjua medarbetare som hade en tillsvidareanställning då vi ansåg att de 

hade en större inblick i hur medarbetarsamtal brukade fungera på den arbetsplatsen vi valde. 

Vi var medvetna om att det kan bli en förskönad och missvisad bild av företaget och 

medarbetarsamtalen när vi endast intervjuade tillsvidareanställda men det var en avgränsning 

som vi valde att göra ändå. Vi var också medvetna om att resultatet som vi kom fram till i 

denna studie inte skulle gå att överföra på mindre osäkra anställningar.  

Vilka butiker vi utgick ifrån berodde på vilka av butikerna som först tackade ja till att 

genomföra intervjun. Vi hörde främst av oss via telefon till ett flertal butiker kring 

Stockholm- och Eskilstunaområdet då det är i de städerna vi bor i. Vi ringde allt som allt 16 

butiker där sju tackade nej och fem aldrig gav något svar. Vi fick till sist tag i fyra butiker i 

Stockholmsområdet som tackade ja till att ställa upp på intervju. Vi intervjuade fyra chefer, en 

chef inom varje ICA butik. Vi hade även bokat intervjutid med åtta medarbetare, två i varje 

ICA butik. I sista stund blev en av intervjuerna inställd på grund av tidsbrist och därmed 

intervjuade vi endast elva medarbetare. De medarbetare som vi fick intervjua var de som var 

schemalagda under den tiden vi var i den aktuella butiken. När det gäller könsfördelningen så 

var det fyra män och sju kvinnor som vi intervjuade detta var helt slumpmässigt och vi 

kommer inte lägga någon vikt på genusperspektivet. Det som var relevant för oss var inte en 

jämn könsfördelning utan vi lade mer vikt på att dem vi intervjuade hade en 

tillsvidareanställning. Även ålderaspekten kändes irrelevant i vår undersökning huvudsaken 

var som sagt att dem hade en tillsvidareanställning. Dem vi intervjuade var i åldrarna 20- 40 

år. Eftersom vi nämnde att intervjun handlade om medarbetarsamtal när vi ringde till 

butikerna så hade de en möjlighet att tacka nej om de inte genomförde medarbetarsamtal. 

Därför var vi medvetna om att det kan bli en förskönad bild då de ICA butiker som tackade ja 

har ordentliga och regelbundna medarbetarsamtal. 
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4.5 Utformning av frågor  

 

Vi utformade intervjufrågor utifrån vad litteraturen beskriver. Alla frågor vi ställde var 

kopplade till litteraturen. Detta dels för att vi skulle ha någonting att stödja frågorna på och 

dels för att vi skulle ha en bra grund för uppsatsens analys. Ett exempel på en fråga kan vara 

hur ofta alla medarbetarsamtal hålls då Hilmarsson (2004) anser att man helst ska ha ett 

medarbetarsamtal per år.  

4.6 Tillvägagångssätt  

 

Undersökningen påbörjades när vi hade minst en ICA butik som godkände att genomgå 

intervjun och avslutades när vi hade resultat från alla fyra olika ICA butiker. Vi intervjuade 

först chefen som höll i medarbetarsamtalen för att sedan be personen i fråga att ge oss namnen 

två medarbetare som är tillsvidareanställda som skulle kunna delta i en intervju. Vi bad chefen 

själv välja två medarbetare som vi kunde intervjua för att vi skulle göra ett enkelt val genom 

alla intervjuer. Detta beslut kan medföra att chefen väljer ut de medarbetare som han/hon vet 

anser att medarbetarsamtalen fungerar bra och inte har någonting negativt att tillföra. Det i sin 

tur kan leda till att vi får en felaktig bild gällande butikens samtal och hur det fungerar. Detta 

har vi haft i åtanke vid skrivandet av uppsatsen.  

Totalt sett så skickade vi ut 16 förfrågningar till olika chefer på ICA butiker i Eskilstuna- och 

Stockholmsområdet. Utskick gällande förfrågningarna påbörjades 2013-03-06 och pågick till 

och med den 2013-03-25. De fyra första butikerna som tackade ja till att bli intervjuade var 

mellan 2013-03-07 till och med 2013-03-25.  Alla intervjuerna genomfördes i 

Stockholmsområdet då det var först med att svara. Platsen där intervjuerna ägde rum var på 

respektive arbetsplats i ett fikarum eller liknande. Under intervjuerna deltog två till tre 

medlemmar i vår gruppen samt personen som blev intervjuad. Vi i gruppen antog olika 

uppgifter under intervjun och roterade mellan dessa uppgifter. En person höll i intervjun och 

hade ansvar för inspelningen medan de andra var passiva i samtalet och antecknade. Ibland 

ställdes följdfrågor av de som antecknade men i huvudsak var de passiva gällande samtalet.  
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Intervjuerna med cheferna varierade i tid från 15 minuter till 45 minuter. Medelvärdet för 

intervju med chef var 23 minuter. Intervjuerna med medarbetarna varierade mellan 15 minuter 

till 30 minuter. Medelvärdet för intervju med medarbetare var 18 minuter. 

Vi försökte i största möjliga mån ställa samma frågor till medarbetarna och cheferna. En del 

frågor blev lite annorlunda utformade beroende på om det vände sig till en chef eller en 

medarbetare då de har olika befattningar och ansvar. Svaren analyserade vi med hjälp av 

teorin för att se likheter och skillnader på medarbetarsamtalen i verkligheten och i teorin. Vi 

kunde då även jämföra vad cheferna respektive medarbetarna anser om samtalet och om de 

skiljer sig åt eller inte.  

4.7 Analys av data  

 

När analysen genomfördes fokuserade vi först och främst på hur medarbetarsamtalet går till i 

verkligheten och kopplade sedan det till vad teorin anser. Vi fokuserade även på om 

förberedelser inför medarbetarsamtalet är väsentliga för ett bra genomfört samtal, om det är 

nödvändigt att följa mallar för att få ett bra samtal samt om chefen och medarbetaren har 

samma syn på medarbetarsamtalet och varför det är så. Vi kunde även analysera utifall det är 

rimligt att medarbetarsamtalen går till på det sättet som exempelvis Fellinger (2005) och 

Ljungström (2001) beskriver.   

4.8 Etisk reflektion 

 

Trots att intervjuerna planerades in då butikschefen och medarbetarna själva ansåg sig ha tid 

blev det ändå avbrott i deras arbete då intervjuerna låg under deras arbetstid. Vi har även 

respekterat butikerna och endast gått ut med att det är en ICA butik men har inte angett vilken 

butik eller vilka anställda som vi har deltagit i intervjun. Vi förklarade syftet innan intervjun 

och frågade om vi fick lov att spela in intervjun. Vi förklarade att deltagandet var helt 

frivilligt och att ingen obehörig skulle få ta del av deras personuppgifter.  

4.9 Generaliserbarhet och trovärdighet 
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I denna typ av metodval intervjuades ett mindre antal personer vilket ger oss ett problem med 

generaliserbarhet. I och med att vi endast har riktat in oss på fyra butiker inom samma kedja 

så är vi är medvetna om att resultatet från vår studie kanske endast kommer att stämma in på 

de fyra butiker vi har avgränsat oss till, men vi har hopp om att vi kom fram till resultat som 

även går att använda i andra företag.  

Brister med metoden är att det var svårt att få personer att delta i en längre intervju utan 

ersättning. En annan brist tror vi också är att de som intervjuas vare sig det är chef eller 

medarbetare, inte säger allt utan håller viss information inne. När vi exempelvis frågade 

medarvetarna vad de ansåg vara negativt med medarbetarsamtal var det ingen som sa 

någonting negativt. Exempelvis om medarbetaren är mycket missnöjd med 

medarbetarsamtalet men är lojal till företaget så upplever vi att den personen kanske inte 

kommer att delge oss informationen angående sin missnöjsamhet.  

Vi har dessa brister i åtanke när vi analyserar våra resultat från undersökningen. Vi hoppas att 

vår uppsats oavsett brister kan bli en bidragande faktor till vidare forskning.  

4.10 Källkritik  

Vi är medvetna om att våra källor kan ge en förskönad bild av medarbetarsamtal då 

övergripande författare så som Ljungström (2001), Fellinger (2005) och Lindgren (2001) 

anser att det är någonting positivt. På grund av att vi inte har hittat någon författare eller 

liknande som säger emot detta kan det ge en missvisande bild om att medarbetarsamtal endast 

är positivt.  

Vi är också medvetna om studien till stor del endast omfattar medarbetarsamtal utifrån 

Sverige då vi endast har funnit enstaka källor så som Businessballs (2006) som beskriver 

medarbetarsamtal på ett internationellt plan. Vi är medvetna om att källans tillförlitlighet kan 

ifrågasättas då det inte är frågan om en vetenskaplig referens (se 4:1). 

 



28 

 

5 Empiri 

I detta kapitel presenteras de resultat vi har fått fram genom våra intervjuer i vår studie. Detta 

kapitel är indelat i två delar: chefer och anställda.   

5.1 Förklaring av empirins uppbyggnad  

Vi har lagt upp arbetet på ett sådant sätt som gör att man utifrån texten inte kan ta reda på vem 

av cheferna respektive medarbetarna som har sagt vad. Detta har vi gjort på grund av att 

informationen som vi har fått fram kan vara känslig för både de anställda och företaget och 

personerna som har deltagit i intervjuer har blivit lovade att informationen inte ska kunna 

spåras till vem som sagt vad. Personerna som är intervjuade vet inte heller vem som mer har 

blivit intervjuad med undantag från deras egen arbetsplats och vet inte heller vad någon annan 

har lämnat för information.  

Butik 1 består av följande: 

Chef 1 samt Medarbetare 1A och Medarbetare 1B 

Butik 2 består av följande: 

Chef 2 samt Medarbetare 2A och Medarbetare 2B 

Detta följer även på Butik 3 och 4.  

Siffran härstammar alltså från vilken butik och chef det handlar om och bokstaven är vem av 

de två medarbetarna det handlar om.  

5.2 Chefer  

När cheferna fick svara på frågor angående förberedelser inför samtalet, så var alla chefer 

eniga om att det är en extremt viktig del att vara väl förberedd inför ett medarbetarsamtal.  

Alla förberedde sig genom att bland annat kolla igenom mapphäftet som är ett häfte 

innehållande olika frågor som man bör beröra under samtalets gång. Det är ett häfte som ICA 

har satt ihop centralt för alla sina butiker för att använda under medarbetarsamtalen. 

Huvudpunkterna i häftet består av fem verb som är centrala inom ICA och är: ”vill”, ”vet”, 

”kan”, ”får” och ”bör” sedan finns det även underrubriker inom dessa kategorier. Cheferna 

säger att de brukar skriva ner anteckningar och liknade i mapphäftet för att vara väl 

förberedda inför samtalet.  
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När vi frågade vart medarbetarsamtalen brukar hållas så fick vi lite delade svar. Chef 1 

svarade att det brukade hållas inne på hans/hennes kontor men sa att det fanns möjlighet att ha 

samtalet på andra ställen om man ville. De flesta valde hans/hennes kontor. De andra cheferna 

hade däremot alltid samtalen i ett grupprum eller liknade som var avskilt. Cheferna sa att de 

brukar ha minst ett samtal om året förutom Chef 3 och Chef 4. Chef 3 brukar även ha samtal 

som han/hon såg som medarbetarsamtal varje kvartal utöver det vanliga medarbetarsamtalet 

där man berörde företagets budget och likande inför kommande kvartal. Chef 4 tryckte på att 

de alltid har uppföljningssamtal och sedan ett avstämningssamtal och därför samtalar oftare 

än en gång per år. 

”Medarbetarsamtalen hålls här inne på mitt kontor, däremot så har alltid 

medarbetarna haft valmöjligheten att välja vart samtalet ska äga rum. Men det 

har alltid blivit på mitt kontor förutom två gånger.” Chef 1 

Alla chefer brukade avsätta ungefär en timme till varje samtal. Alla var även eniga om att det 

inte går att hafsa sig igenom ett ordentligt medarbetarsamtal.  Chef 1 även tryckte på att 

han/hon planerade efter vilken person han/hon skulle ha samtalet med. Detta eftersom 

han/hon kände sin personal så bra att han/hon visste att några vill sitta i två timmar och prata 

längre medan vissa var korta och tyckte att en timmes samtal var en evighet. 

Hur lång tid innan samtalet cheferna brukar meddela sina anställda att dem ska ha ett 

medarbetarsamtal varierade. Chef 1 brukade sätta upp tiderna i januari och börja med första 

samtalet i februari men gav inte ut mapphäftet förrän ungefär två veckor innan. Chef 2 

brukade dela ut inbjudan till samtalen en månad till två veckor innan för att medarbetarna 

själva vet att samtalen alltid hålls mellan februari och mars. Chef 4 brukar meddela ungefär en 

månad innan. Alla chefer tyckte att de hade medarbetarsamtal tillräckligt ofta. Chef 3 ansåg 

att det är lagom eftersom de har budgetsamtal var tredje månad och därför inte kan få till tiden 

för fler samtal även om chefen skulle vilja ha fler. Chef 4 anser att det inte rent praktiskt går 

och ha fler samtal än vad de redan har. 

När samtalet väl började så undrade vi om cheferna brukar inleda medarbetarsamtalen på 

något speciellt sätt. Här svarade alla chefer ganska olika. Chef 1 brukade börja prata lite fritt 

om det som diskuterades under förra mötet medan Chef 2 går efter riktlinjerna att han/hon 

som chef först ska tänka på att dem sitter ostört och har telefonen avstängd. Sedan följer 

mappens uppbyggnad genom att börja prata om trivsel och arbetsmiljö. Chef 3 följer också 

mallen men enligt deras mall är engagemang den första punkten att diskutera. Chef 4 däremot 



30 

 

brukade börja väldigt fritt och försöka skapa någon slags trygghet innan chefen går på 

underlaget det kan vara hur medarbetaren mår och känner. 

Alla chefer dokumenterade samtalen men på olika sätt. Chef 1 gjorde det endast för sin egen 

skull då medarbetaren inte fick ta del av hans/hennes anteckningar. Den chefen ansåg att det 

var medarbetarens ansvar att anteckna egentligen. Chef 2 ansåg att det var chefens ansvar att 

anteckna sedan fick medarbetaren ta del av vad som skrivits under samtalet. Chef 3 och Chef 

4 sa att det skrivs ner och sparas i en pärm men sa ingenting om medarbetaren fick ta del av 

det. 

Vad som är tanken med medarbetarsamtal var cheferna ganska överens om. Det kunde vara 

saker som handlar om utvecklingen för medarbetaren samt feedback på olika sätt för både 

chef och medarbetare. Det kunde även handla om att se över olika mål och likade för att öka 

prestationen. Alla chefer ansåg att både chefen och medarbetaren får ut många olika delar av 

medarbetarsamtalen.  

När vi frågade hur samtalen brukar avslutas så sa Chef 1 att han/hon brukar stämma av genom 

att se till att medarbetaren och han har förstått varandra samt sammanfatta vad dem har 

kommit fram till under samtalet. Chef 2 brukade fråga om medarbetaren känner att den har 

fått fram det han/hon ville av samtalet och om det är något medarbetaren vill tillägga. Sedan 

fick medarbetaren även skriva under materialet som chefen hade antecknat. Det sparades tills 

nästa samtal. Chef 3 sa att han/hon brukar boka tid för uppföljningssamtal när han/hon 

avslutar samtalet. Även chef 4 brukar avsluta med att boka tid för uppföljningssamtal.  

Det är alltså två chefer som alltid har uppföljningssamtal, det är Chef 3 och Chef 4. Chef 1 

brukar bara ha uppföljning om den anställda vill det. Däremot så trycker han/hon på att chefen 

bör ha uppföljningssamtal med alla men att de inte har det. 

När vi berörde frågan om medarbetarsamtalen påverkar medarbetarens arbetsprestation så fick 

vi ganska lika svar även här från cheferna. De menade att det inte var en effekt man kunde se 

direkt men cheferna trodde ändå att det var en faktor som påverkades av medarbetarsamtalet. 

Medarbetaren blev exempelvis mer motiverad av att veta vad han/hon kunde förbättra och 

veta vad han/hon var bra på men även att den anställde trivdes bättre rent allmänt på sin 

arbetsplats och därför presterar bättre.  

”Jag tror absolut att man kan känna att det finns en ny energi i personen efter ett 

medarbetarsamtal, Det tror jag. Sen hur långvarig den effekten är jag inte, man 
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har ju i alla fall pratat igenom och fått veta vad som inte fungerar och vad man 

kan förändra” Chef 2 

Det som cheferna tyckte var positivt med samtalen var att de som chefer verkligen avsätter 

tiden till att sitta ner med medarbetaren så att han/hon får den bekräftelse de förtjänar. Chef 1 

tryckte då på att även den tysta får komma till tals. Chef 3 tyckte även att medarbetarsamtal 

kunde öka trivsel och utveckling för medarbetaren. Chef 4 ville benämna att eftersom dem har 

flera samtal så blir det inte lika mycket vikt på just själva medarbetarsamtalet som hålls en 

gång om året utan att man får ge medarbetaren det uppmärksamhet som behövs oftare än så. 

Chef 1 tyckte att det som var negativt var att ICA centralt hade gjort mallar som han/hon 

ansåg inte alltid passade in i samtal mellan chef och medarbetare.  

”Det som är negativt är att jag känner mig bunden av mallar. Speciellt när det är 

färdiga mallar som är centralt gjorda, då dem inte alltid passar in så bra på vår 

butik.” Chef 1 

Chef 2 ansåg att det som är negativt oftast är att cheferna sätter papperna i en pärm och sedan 

glöms dessa bort till nästa år. Chef 3 och Chef 4 anser att det inte finns något negativt. Chef 3 

säger däremot att det skulle kunna bli negativt om ingen förbereder sig inför samtalen. 

5.3 Anställda 

 

När de anställda fick frågan om vart deras medarbetarsamtal brukar hållas så var svaren 

varierande. Hälften av de anställda berättade att medarbetarsamtalet ägde rum på chefens 

kontor medan andra hälften hade sina medarbetarsamtal i olika grupprum eller andra rum som 

fanns i företagets lokaler.  

Alla anställda hade ett personligt medarbetarsamtal som endast bestod av chefen och den 

anställde. När det gällde hur många medarbetarsamtal som genomförs varje år svarade nästan 

alla likadant. Alla utom Medarbetare 3A och 4A hade medarbetarsamtal en gång per år. 

Medarbetare 3A berättade att det fanns tre olika samtal per år. Dessa tre samtal var mindre 

samtal där man diskuterade budget och siffror med mera. De större samtalen som i detta fall 

menas med medarbetarsamtal hade medarbetarna när dem kände att det behövde. Men 

medarbetarsamtalet var max en gång per år om inte färre. Medarbetare 4A hade två 

medarbetarsamtal per år. Ett av dessa samtal var lite längre och ett var kortare.  
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De flesta anställda tyckte att medarbetarsamtalet ägde rum tillräckligt ofta med en gång per år. 

Medarbetare 1A och 2A förklarade att de känner att de kan prata med chefen under årets gång 

om någonting skulle hända och att det inte behöver vänta till nästa medarbetarsamtal. 

Medarbetare 2B tyckte däremot att det inte var tillräckligt med ett medarbetarsamtal per år. 

2B förklarade att det skulle vara bättre att ha medarbetarsamtalet minst två gånger per år. 

Detta för att samtalet är ett tillfälle att säga vad medarbetaren men även chefen tycker. Det 

finns personer som inte vågar prata och för de personerna kan det vara bra att ha lite 

uppföljningar och inte bara en gång per år. Det kan hända att medarbetare hinner sluta arbeta 

på arbetsplatsen på grund av att han/hon tycker det är tråkigt, då kan det vara bra att ha fler 

samtal per år än bara ett, menar 2B. 

”Nej, alltså jag skulle hellre vilja ha det två gånger per år. Man får ju säga vad 

man tycker. Det finns ju de som inte vågar prata. Det kan ju vara bra att ha lite 

uppföljningar och inte bara en gång per år. Om man hinner sluta för att 

någonting är tråkigt så är det ganska bra att ha det lite oftare.” Medarbetare 2B 

När det gällde hur lång tid medarbetarsamtalet brukar ta så var svaren väldigt spridda från allt 

mellan 20 minuter upp till två timmar.  

Förberedelser som de anställda fick möjlighet att genomföra var att kolla igenom ett häfte 

med olika punkter och samtalsämnen som skulle tas upp under medarbetarsamtalet. 

Majoriteten av de anställda kollade igenom häftet och antecknade själv frågor och funderingar 

som de sedan tog med sig till medarbetarsamtalet. Två av de anställda (1A och 1B) berättade 

under intervjun att de inte förberedde sig inför samtalet. Medarbetare 1A förklarade att det i 

början var svårt att veta hur han/hon kunde förbereda sig. I dagens läge så läses papperna 

igenom men inga anteckningar görs vilket leder till att allt som Medarbetare 1A tänkte ta upp, 

nu är glömt. Medarbetare 1B säger att häftet som fås läses igenom men inga anteckningar 

görs. När det är dags för samtalet menar Medarbetare 1B att det som han/hon vill ta upp ändå 

finns i huvudet.  

De anställda gav samma svar på frågan hur ett medarbetarsamtal inleds. Chefen hälsar på 

medarbetaren och sedan sätter samtalet igång. Hos vissa medarbetare frågade chefen även hur 

medarbetaren mådde men mer än så var det inte. Medarbetarsamtalet hade en kort inledning 

för att sedan sättas igång berättar de som intervjuades.  
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Svaren var även enhetliga när det gällde hjälpmedel. Alla medarbetare använder sig av samma 

hjälpmedel som chefen använder, det vill säga häftet med punkter och ämnen inför 

medarbetarsamtalet. Samtliga medarbetarsamtal dokumenterades och det var cheferna som 

ansvarade för det. De anställda fick sedan en kopia att ta med sig hem efter samtalet medan 

originalet behölls av chefen. 

Att medarbetarsamtalet är ett samtal för feedback var alla anställda överens om. De ansåg att 

samtalet exempelvis var en tidpunkt man kunde ta upp saker med chefen som medarbetare 

inte var nöjd med, få tips på hur en själv kan utvecklas mer, ett tillfälle att komma närmare 

chefen och vad man i nuläget tillförde arbetsplatsen.  

Vad de anställda känner att de får ut genom medarbetarsamtalet är att få veta hur de ligger till 

och vad de gör bra och mindre bra. De som intervjuades hade samma tankar och svar om 

medarbetarsamtalet och vad samtalet gör för dem. Att ge och få feedback var huvudsakliga 

svaret och utöver det så nämndes mycket lite. Någonting som de anställda uppskattade att få 

ut ur medarbetarsamtalet var hur de låg till inom företaget och kunna utvecklas. 

”Jag får veta vad de tycker om mig. Jag får feedback och jag får reda på hur de 

vill att jag ska utvecklas.” Medarbetare 4B 

Hur samtalen avslutas är varierande beroende på arbetsplatsen. Fyra stycken av de sju 

anställda tyckte inte att samtalet avslutas på något speciellt sätt. De andra beskriver hur 

cheferna brukar sammanfatta medarbetarsamtalet samt att chefen sedan frågar om det finns 

några övriga frågor som är obesvarade hos medarbetaren.  

Alla de anställda berättar under sin intervju att medarbetarsamtalet påverkar dem på så sätt att 

de får mycket feedback och på så sätt får reda på vad de gör bra respektive dåligt. Det är 

sedan någonting de kan arbeta vidare med för att bli bättre. Fem stycken av de sju anställda 

som intervjuades kände efter medarbetarsamtalet har ägt rum att de presterade bättre eller mer 

effektivt inom arbetet.  

”Ja, man känner sig ofta mer taggad efteråt än vad man gjorde innan samtalet. 

Då man fått mer konkret vad man ska jobba med och tänka på.” Medarbetare 1B 

Ingen av de anställda ansåg att det fanns någonting som var negativt med medarbetarsamtalet. 

När de istället funderade på vad de tyckte var positivt så var alla väldigt eniga om att det 
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positiva med samtalet är att få sitta ner med sin chef och prata samt att varje medarbetare får 

möjligheten att både ge och få feedback. 

När allting går rätt till så får de anställda reda på att medarbetarsamtalet ska ske minst två 

veckor innan själva samtalet äger rum. Majoriteten av de anställda får dock reda på det minst 

en månad innan medarbetarsamtalet och ibland även flera månader i förväg. Dock berättar 

Medarbetare 3A att när de större medarbetarsamtalen äger rum så är det endast ett par dagar i 

förväg som chefen talar om att samtalet ska ske.  

Fyra stycken av de sju anställda svarar ja på om de brukar ha uppföljningssamtal. De har dock 

olika lång tid i mellan medarbetarsamtalet och uppföljningssamtalet. För några är det endast 

en månad medan det för andra dröjer upp till sex månader till uppföljningssamtalet sker. Det 

är endast Medarbetare 3A som berättar att det under medarbetarsamtalet skrivs en 

aktivitetsplan som sedan följs upp under uppföljningssamtalet. Medarbetare 1A förklarar att 

uppföljningssamtal inte är någonting som planeras på det sättet. När det dock följs upp så kan 

det lika gärna ske i den dagliga verksamheten ute i butiken eller så sker det under några 

minuter på chefens kontor.  

I slutet av intervjun frågade vi samtliga av de anställda om det var någonting speciellt som de 

ville att vi skulle belysa eller någonting som de tyckte var extra viktigt.  

”Ja, att ett medarbetarsamtal inte bara är att chefen ska säga och tycka. Det är ett 

givande och tagande och att chefen ska vara beredd på att få kritik tillbaka. Då 

även kunna förbättra sig utifrån kritiken han har fått.” Medarbetare 1A 

De andra tyckte att det var bra att kunna sitta ner med chefen och prata, att 

medarbetarsamtalen borde vara oftare och att en själv ska tänka på att det är en öppen 

kommunikation samt att man ska komma väl förberedd inför samtalet.  
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6 Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vårt resultat utifrån vår teoretiska ansats. Analysen är 

uppdelad i tre delar. I den första delen kommer vi att analysera resultatet jämfört med teorin. I 

den andra delen kommer vi att analysera resultatet mellan chefer och anställda. I den tredje 

delen kommer vi att uttrycka våra egna synpunkter och funderingar kring både resultat och 

teori. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av alla delar.  

6.1 Empiri jämnfört med teorin 

6.1.1 Chefer 

Enligt Engquist (1992), Lindgren (2001) och Reinskou Granerud (2004) är medarbetarsamtal 

ett samtal mellan medarbetaren och personens i fråga närmaste chef. Under våra intervjuer 

med ICAs chefer så visade det sig att resultatet från intervjun väl stämmer överens med 

Engquist (1992), Lindgren (2001) och Reinskou Granerud (2004) gällande vem som ska delta 

under medarbetarsamtalet. På ICA så har alla medarbetare medarbetarsamtal med sin 

närmaste chef en gång per år. Några av cheferna har även flera kortare samtal under årets 

gång. Enligt Hilmarsson (2004), Engquist (1992), Fellinger (2005), Ljungström (2001), 

Christersson (1994), Norrby (2004), Lindgren (2001) bör chefen ha minst ett samtal per år 

med sina anställda. Det framgår enligt vår intervju med ICA butikerna att det inte är många 

chefer som planerar in uppföljningssamtal. Endast en butik hade alltid uppföljningssamtal 

medan de andra butikerna endast hade uppföljningssamtal om det var någon som bad om 

detta. Ljungström (2001) och Mikkelsen (1998) anser att alla medarbetares 

uppföljningssamtal bör ligga inom en månad efter medarbetarsamtalet. Detta för att de 

överenskomna åtgärderna verkligen ska påbörjas.  

Alla chefer på ICA-butikerna vi undersökte ansåg att det var viktigt att vara förberedd inför 

medarbetarsamtalet. Cheferna förberedde sig genom att kolla igenom det punkter som 

han/hon ville beröra under samtalet med hjälp av sitt mapphäfte där han/hon även kan skriva 

ner anteckningar till mötet. Detta stämmer väl överens med Fränkel (2004), Himlarsson 

(2004), Haris (2009), Norrby (2004), David (2006) som belyser hur viktigt det är att förbereda 

sig inför medarbetarsamtalet genom att fundera på vad det vill ta upp under samtalet och om 

det är något speciellt som ska belysas. Fellinger (2005) belyser även att chefen måste bör 

bestämma vilka samtalsområden han/hon vill beröra och varför. Efter det är gjort är det enligt 

Engquist (1992), Fellinger (2005), Ljungström (2001), Norrby (2004) viktigt att även 
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medarbetaren hinner reflektera och förbereda sig inför detta och därför är det av stor vikt att 

personen i fråga får ta del av chefens lista. ICA har ett så kallat ”mapphäfte” som alla 

använder sig av inom företaget gällande medarbetarsamtal. Detta stämmer överens med 

Businessballs (2006) och Kuvaas (2007) synsätt om att använda mallar i syfte att informera 

båda parter om vilka punkter som kommer att belysas, så att de därmed kan förbereda sig på 

ett bra sätt. Däremot så skiljer sig resultatet åt när det gäller att cheferna får medarbetarens 

punkter som enligt Ljungström (2001) och Norrby (2004) också är en stor del gällande att 

förbereda sig inom för att få en röd tråd genom medarbetarsamtalet, då ingen av cheferna på 

ICA tar del av medarbetarnas punkter innan samtalet. 

Businessballs (2006) och Fränkel (2004) menar att det är viktigt att använda sig av någon 

sorts mall för att få ett lyckat medarbetarsamtal. Businessballs (2006) anser att frågor helst ska 

vara anpassade till företaget. I vår undersökning visar det sig att alla ICA butiker använder sig 

av en sort mall som kallas för mapphäfte.  

Enligt vårt resultat inom frågan vart medarbetarsamtalen brukar hållas så fick vi lite delade 

svar. Chef 1 svarade att det brukade hållas inne på kontoret men sa att det fanns möjlighet att 

ha samtalet på andra ställen om man ville. De flesta medarbetare valde dock kontoret. De 

andra cheferna hade däremot alltid samtalen i ett grupprum eller liknade plats som var avskilt 

och ostört. Enligt Fellinger (2005), Fränkel (2004), Ljungström (2001), Hilmarsson (2004) 

Norrby (2004), Lindgren (2001), Businessballs (2006) och Mikkelsen (1998) så bör 

medarbetarsamtalen ske på en ostörd och en avskärmad miljö precis som den gör på ICA. 

Däremot så anser inte Lindgren (2001), Ljungström (2001), Norrby (2004), Businessballs 

(2006) och Fränkel (2004) att chefens kontor är en lämplig plats för medarbetarsamtal då det 

är ett sätt att markera chefens makt position och skapa en formell stämning. Enligt Engquist 

(1992), Hilmarsson (2004) och Steinberg (2008) är det inte heller lämpligt att sitta bakom ett 

skrivbord som chef. Här skiljer sig alltså en av butikerna från ovanstående teori då chefen 

nästan alltid höll samtalet på sitt kontor. 

Alla chefer brukade avsätta minst en timme till varje samtal. Chef 1 även tryckte på att han 

planerade efter vilken person han skulle ha samtalet med. Detta eftersom han kände sin 

personal så bra att han visste att några vill sitta i två timmar och prata längre medan vissa var 

korta och tyckte att en timmes samtal var en evighet här stämmer resultat ganska väl överens 

med teorin för enligt teorin (Fellinger, 2005; Lindgren, 2001; Reinskou Granerud, 2004; 

Norrby, 2004; Christersson, 1994) så bör medarbetarsamtal ta ungefär en till två timmar 
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medan Ljungström (2001) och Mikkelsen (1998) anser att det tar minst två timmar. Resultatet 

visade att det varierade hur långt innan cheferna brukade meddela sina anställda att dem ska 

ha ett medarbetarsamtal. Chef 1 brukade sätta upp tiderna i januari och börja med första 

samtalet i februari. Chef 2 brukade dela ut inbjudan till samtalen två veckor till en månad 

innan för att medarbetarna själva vet att samtalen alltid är mellan februari och mars. Chef 4 

brukar meddela ungefär en månad innan. Enligt Himlarsson (2004) och Reinskou Granerud 

(2004) krävs det att medarbetaren får reda på att samtalet ska äga rum en till två veckor innan 

för att hinna förbereda sig. Det vi kan se utifrån resultatet är att alla chefer är ute i god tid när 

det gäller att meddela sina medarbetare om medarbetarsamtalen för att de ska hinna förbereda 

sig ordentligt enligt Hilmarsson (2004) och Reinskou Granerud (2004).  

Enligt Ljungström (2001), Fellinger (2005) och Norrby (2004) bör chefen avsätta en halv dag 

till varje samtal för att han/hon ska ha möjlighet att smälta intryck från medarbetarsamtalen, 

ha möjlighet att ta in den informationen som har diskuterats och att ha orken samt vara 

nyfiken på vad varje medarbetare har att säga. Vårt resultat visar endast att det var en chef 

som tänkte på antalet medarbetare han/hon hade medarbetarsamtal med då han/hon ansåg att 

man max bör ha ett samtal om dagen för att fortfarande vara nyfiken. 

Enligt resultatet brukade inte cheferna börja medarbetarsamtalet på något exakt sätt.  Två 

chefer började med att följa mappens underlag direkt och de andra börjar med att prata lite 

fritt för att skapa en trygghet innan man börjar med underlaget i mappen. Här stämmer 

resultatet ganska bra överens med teorin då Harris (2009) menar att man bör inleda samtalet 

med att vara varm, vänlig och positiv för att skapa en lugn stämning under samtalet. Sedan 

bör man gå igenom vilka punkter man ska diskutera under samtalet och det gör alla chefer 

enligt vår undersökning. 

Enligt Engquist (1992) och Fellinger (2005) så är det av stor vikt att det finns dokumentation 

från medarbetarsamtalet som båda parterna har tillgång till för att kunna följa upp det som 

sagts och även ha möjlighet att se tillbaka på det näst kommande åren. Vårt resultat stödjer 

teorin i detta då alla chefer dokumenterade på ett eller annat sätt. Det var endast en chef som 

antecknade och lätt medarbetaren ta del av det som antecknas medan dem andra två cheferna 

endast sa att dem antecknade och sedan sparade det i en pärm. Chef 1 däremot tyckte att det 

var medarbetarens ansvar att ta egna anteckningar, han/hon som chef behöll sina anteckningar 

för sig själv. 
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Alla fyra chefer på ICA ansåg att medarbetarsamtal var till för att främja utveckling för 

medarbetaren men även att förmedla feedback både för medarbetaren och chefen. En viktig 

del är också att se över mål som i sin tur ökar presationen. Businessballs (2006), Oldroyd 

(1995) och Mikkelsen (1998) lyfter däremot fram medarbetarsamtal lite annorlunda och 

menar att samtalen är viktigta för att medarbetarna ska vara motiverade som i sin tur leder till 

en positiv attityd och att chefen och medarbetaren kommunicerar på ett bra sätt för att få en 

bra relation. Enligt Oldroyd (1995) så är medarbetarsamtal inte relaterat till belöningar utan 

att se över mål och framtiden. Detta är något som resultatet stödjer då ingen chef diskuterar 

exempelvis löner eller likande på medarbetarsamtalen utan bland annat fokuserar på 

utveckling och framtiden. 

Enligt vår intervju så brukar alla chefer fråga om medarbetaren är nöjd och stämma av i slutet 

av medarbetarsamtalet genom att bland annat sammanfatta vad som har sagts. Två av 

cheferna brukar även boka tid för uppföljningssamtal. En av cheferna går även igenom 

anteckningarna och låter medarbetaren ta del av anteckningar och sedan få en egen kopia. Här 

stödjer vårt resultat teorin enligt Ljungström (2001) och Mikkelsen (1998) då båda parter ska 

sammanfatta vad som sagt under samtalet. Det är också viktigt att belysa vem som ska göra 

vad efter samtalet är slut. Sedan ska chefen även planera in ett uppföljningssamtal som inte 

får ligga för långt fram i tiden, det endast två av cheferna som brukade göra det. 

Vårt resultat visar på att medarbetarsamtal har en viss påverkan på medarbetarens 

arbetsprestation men det fanns inga tydliga siffror på att det faktiskt gjorde det. Cheferna 

kunde se att medarbetarna exempelvis blev mer motiverade och fick en bättre allmäntrivsel på 

arbetsplatsen efter medarbetarsamtalen. Här stämmer teorin ganska bra överens med vårt 

resultat då Kuvaas (2007)  menar att medarbetarsamtal inte nödvändigtvis bidrar till högre 

arbetsprestation men att man kan få en positiv effekt på medarbetarens lojalitet till företaget 

men även att medarbetarna blev mer motiverade till arbetet. Däremot så skriver Mikkelsen 

(1998) att den största anledningen till att man har medarbetarsamtal är att det ökar 

medarbetarens presation. 

Vårt resultat visar att cheferna trycker mycket på att medarbetarsamtal är viktigt då man får 

möjlighet att sitta ner med medarbetarna i lugn och ro och verkligen få ge medarbetaren den 

bekräftelse han/hon förtjänar. Men även att alla har möjlighet att få komma till tals. Fellinger 

(2005) och Fränkel (2004) stödjer vårt resultat då hon menar att ett bra utförbart 

medarbetarsamtal innebär för medarbetaren att personen i fråga har fått komma till tals och 
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berätta om vad han/hon anser om arbetssituationen, sina behov och sin utveckling. I ett bra 

medarbetarsamtal framkommer det också om medarbetaren trivs eller inte på arbetsplatsen. 

6.1.2 Anställda 

Vårt resultat visar vid frågan om vart medarbetarsamtalen hölls att hälften av samtalen hölls 

på chefens kontor och andra hälften hölls i olika grupprum eller andra rum som fanns i 

företagets lokaler. Det framkommer enligt Fellinger (2005), Fränkel (2004), Ljungström 

(2001), Hilmarsson (2004), Norrby (2004), Lindgren (2001) och Mikkelsen (1998) att 

medarbetarsamtalen bör hållas i en ostörd och avskärmad miljö vilket även framkommer i 

resultatet att samtliga gör. Dock anser Fränkel (2004) att det inte är en ostörd miljö om 

samtalet hålls på chefens kontor. Samtalet bör istället enligt Ljungström (2001) äga rum på en 

neutral plats som ett sammanträdesrum, på en restaurang eller under en promenad. Resultatet 

visar att endast hälften av medarbetarsamtalen äger rum på en neutral plats och dessa i ett 

sammanträdesrum eller liknande.  

Enligt Engquist (1992), Lindgren (2001) och Reinskou Granerud (2004) är 

medarbetarsamtalen ett samtal som ska vara mellan medarbetaren och personens närmaste 

chef. Detta är även vad resultatet visade. Alla samtal var ett privat samtal mellan den anställde 

och dennes närmaste chef. I resultatet framgick också att medarbetarsamtalen hölls minst en 

gång per år med vissa undantag. En anställd berättade att det fanns tre samtal per år med att de 

var uppbyggda på andra sätt än ett vanligt medarbetarsamtal. En annan anställd berättade att 

samtalet hölls max en gång per år. Enligt teorin (Himlarsson, 2004; Engquist 1992; Fellinger, 

2005; Ljungström, 2001; Christersson, 1994; Norrby, 2004; Lindgren, 2001) så ska samtalen 

hållas helst en gång per år. Detta visar att resultaten i stora delar stödjer teorin.  

Längden på medarbetarsamtalen rekommenderas enligt Fellinger (2005), Lindgren (2001), 

Reinskou Granerud (2004), Norrby (2004) och Christersson (1994) till mellan en till två 

timmar. Det framgår också enligt Ljungström (2001) och Mikkelsen (1998) att det hör till 

vanligheten att varje samtal kräver minst två timmar. Resultaten visade att 

medarbetarsamtalen hölls från allt mellan 20 minuter upp till två timmar. Detta visar att 

skillnaden mellan samtalen varierar kraftigt när det gäller tiden och därmed stödjer inte 

resultaten vad Fellinger (2005), Lindgren (2001), Reinskou Granerud (2004), Norrby (2004) 

och Christersson (1994) rekommenderar fullt ut.  
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Engquist (1992) påpekar att tiden inför samtalet är viktig och att både medarbetaren och 

chefen bör någon vecka innan samtalet äger rum fundera på vad de vill prata om. Andra 

författare ( Fränkel, 2004; Hilmarsson, 2004; Harris, 2009; Norrby, 2004; David 2006) pratar 

inte om tiden innan men anser att förberedelserna inför samtalet är av stor vikt och att båda 

parter måste tänka på vad de vill uppnå under samtalet och om det är någonting speciellt de 

vill framföra. Om man jämför detta med resultatet så visar det att resultatet styrker det 

Engquist (1992) anser är viktigt. Detta eftersom de anställda fick möjlighet att förbereda sig 

inför samtalet genom att få tillgång till chefens underlag till medarbetarsamtalen. De fick 

underlag som gjorde att de anställda kunde läsa igenom, skriva frågor och funderingar och 

även göra egna punkter som denne ville ta upp under samtalets gång.  

Enligt Hilmarsson (2004) och Norrby (2004) är det viktigt att chefen uppmanar medarbetarna 

att överlägga vad de vill ta upp och även att de förbereder sig inför samtalet. I resultatet 

framgår att de anställda fick samtalets underlag lämnat i deras fack på arbetsplatsen och att 

chefen i fråga inte lämnade över underlaget i egen person vilket i sin tur leder till att den 

anställde själv avgjorde om det var viktigt eller inte och om denne ville göra anteckningar 

eller inte inför samtalet. I resultatet framgår att majoriteten av de anställda kollade igenom 

underlaget och antecknade frågor och funderingar som de sedan tog med sig till 

medarbetarsamtalet. Det fanns dock två anställda som inte förberedde sig inför samtalet alls. 

En av dessa anställda förklarade att det i början var svårt att veta hur förberedelser kunde 

göras och att personen i dagens läge inte gör några anteckningar utan bara läser igenom 

materialet vilket leder till att allting som personen tänkt ta upp under samtalet är bortglömt när 

det väl äger rum. Om dessa två medarbetare skulle förberett sig bättre inför samtalet om 

chefen påpekat hur viktigt det är för samtalets utveckling, framgår inte i resultatet.  

Enligt Ljungström (2001) och Norrby (2004) är det viktigt att båda parter byter anteckningar 

med varandra om vad de vill ta upp under samtalet så att både chefen och medarbetaren 

hinner förbereda sig på det också. Enligt vad resultatet visar så händer inte detta på någon av 

de arbetsplatser som vi har besökt.  

När det gäller inledningen av medarbetarsamtalen så menar Harris (2009) att man bör inleda 

med att säga någonting positivt för att bidra till en lugn stämning samt att man bör diskutera 

hur lång tid man har på sig och vad som kommer att tas upp. Engquist (1992) påpekar att en 

inledning i form av att chefen frågar medarbetaren vad personen vill ta upp under samtalet 

visar ett intresse från chefens sida och motverkar den uppenbara obalansen, närmare bestämt 
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att chefen är chef. Enligt resultatet så är detta ingenting som görs på någon av de berörda 

arbetsplatserna. Det finns inte någon inledning på medarbetarsamtalen som kan jämföras med 

vad teorin beskriver. Den inledning som finns att tala om är ingen direkt inledning utan bara 

en hälsning och samtalet påbörjas omedelbart. Resultatet stödjer inte Engquist (1992) i denna 

del. 

I resultatet framgår det att samtliga medarbetarsamtal på berörda arbetsplatser dokumenteras. 

Alla de anställda fick en kopia av dokumentet medan originalet behölls av chefen. Detta är 

någonting som Engquist (1992) och Fellinger (2005) anser viktigt för att nästa år kunna följa 

upp det som sagts under föregående samtal och göra en bra övergång till det nuvarande 

samtalet. 

 Enligt David (2006) och Himlarsson (2004) finns det fördelar för alla parter att genomgå 

medarbetarsamtal. Chefen har fördel genom att kunna kritisera vad medarbetaren gör bra och 

mindre bra för att skapa åtgärder som gör att medarbetaren och företaget går framåt. 

Medarbetaren har fördel genom att ha möte där det finns tillfälle att ha en dialog med chefen 

samt att få tillfälle att själv framföra synpunkter på chefen och arbetsplatsen. Resultatet och 

teorin stämmer helt överens i detta fall. Samtliga av de anställda ansåg att medarbetarsamtalet 

är ett samtal för feedback åt båda håll. Resultatet visade att de anställda ansåg att 

medarbetarsamtalet var ett bra tillfälle att få sitta ner med chefen på tu man hand och själv 

framföra vad man ansåg vad bra och mindre bra med chefen och arbetsplatsen samtidigt som 

de själva fick feedback på vad de gjorde bra och mindre bra och hur de kunde utvecklas enligt 

chefens tycke.  

Enligt Businessballs (2006) bör chefen i slutet av samtalet fråga den anställde om det är 

någonting mer som denne vill ta upp. Hilmarsson (2004) trycker på vikten av att 

medarbetaren är beredd på att samtalet avslutas och att det är chefens ansvar att fem till tio 

minuter innan samtalets slut påminna den anställde om detta. Resultatet visar att majoriteten 

av de anställda inte ansåg att medarbetarsamtalen avslutas på något speciellt sätt. Majoriteten 

beskrev att chefen sammanfattade medarbetarsamtalet och att chefen sedan frågar om det är 

några andra frågor som är obesvarade hos medarbetaren. Majoriteten av samtalen avslutades 

på det sätt Businessballs (2006) ansåg viktigt. Andra delen av samtalens avslutning stämde 

inte på något sätt överens med Businessballs (2006) eller Hilmarsson (2004) synsätt på hur 

man bör avsluta medarbetarsamtalen. 
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Resultatet visar att samtliga anställda anser att medarbetarsamtalet påverkar dem på så sätt att 

de får mycket feedback om vad de gör bra respektive dåligt. Detta anser de anställda är 

någonting som de kan arbeta vidare med för att bli bättre. Businessballs (2006) menar att om 

chefen utvärderar sin personal på rätt sätt så leder det till att medarbetaren utvecklas i sin 

arbetsroll och som person. Majoriteten av de anställda ansåg sig prestera bättre eller mer 

effektivit inom arbetet efter medarbetarsamtalen. Enligt Engquist (1992) och Fellinger (2005) 

har organisationen fördel med medarbetarsamtalet genom att det stärker relationer och 

inflytandet på medarbetaren, man kan säkerställa att medarbetaren arbetar i samma riktning 

som organisationen och stämningen på arbetsplatsen höjs.  

Hilmarsson (2004) och Reinskou Granerud (2004) förklarar att för att båda parter ska hinna 

förbereda sig så är det en bra idé att planera in samtalet en till två veckor framåt i tiden. 

Resultatet visar att näst intill samtliga medarbetare får reda på att medarbetarsamtalet ska ske 

minst två veckor innan själva samtalet äger rum vilket innebär att verkligheten helt stämmer 

överens med teorin på de berörda arbetsplatserna. Det är endast en anställd som berättar att 

det endast är ett par dagar framåt som medarbetarsamtalet planeras in.  

När det gäller uppföljningssamtal så beskriver Ljungström (2001) och Mikkelsen (1998) att 

uppföljningssamtal bör planeras in i samband med medarbetarsamtalet. De påpekar också att 

samtalet bör planeras redan en månad framåt samt att uppföljningssamtalet är ett tillfälle att se 

till att åtgärderna faktiskt påbörjas. Om man jämför detta med resultatet så stämmer det inte 

helt överens med hur det går till enligt de anställda. Resultatet visar att endast fyra av de sju 

anställda har uppföljningssamtal och att det endast är några få som har det inom en månad 

medan de för andra kan dröja upp till sex månader.  

6.2 Chefer jämfört med anställda 

När det gällde vart medarbetarsamtalen ägde rum var det bara en av cheferna som vi 

intervjuade som sa att det fanns möjlighet för medarbetarna att välja plats där 

medarbetarsamtalet skall hållas. Alla medarbetare sa där emot att samtalet hölls på chefens 

kontor eller i ett grupprum och verkade inte reflektera över att medarbetarsamtalet eventuellt 

skulle kunna hållas på en annan plats.   

Alla fyra chefer som intervjuades brukade åtminstone ha ett medarbetarsamtal om året men 

två av cheferna svarade även att de hade fler än ett samtal om året. En del av medarbetarna 



43 

 

upplevde det som om de hade max ett medarbetarsamtal om året och tycket att det var 

tillräckligt. 

När det gällde hur ofta medarbetarsamtalen hölls så verkade det som om både cheferna och 

medarbetarna var nöja med att medarbetarsamtalet hölls ungefär en gång om året. Ett fåtal av 

medarbetarna skulle uppskatta fler samtal per år medan en del av cheferna såg svårigheter rent 

praktiskt att hinna med fler än ett samtal per år per anställd. Alla chefer svarade att den tid 

som avsätts för medarbetarsamtalen är en timme och en ut av cheferna svarade att han/hon 

brukade anpassa tiden efter medarbetaren som hade samtalet.  Medarbetarna uppfattade det 

generellt som om medarbetarsamtalen tog kortare tid än en timme men var ändå nöja med den 

tiden.  

På frågan hur lång tid innan cheferna meddelar sina anställda att det är dags för 

medarbetarsamtal så varierade svaren. Det var alltifrån två veckor till två månader. I det stora 

hela tyckte cheferna att det meddelar sin personal i god tid innan. Medarbetarna verkade 

också tycka att de får reda på när de ska ha medarbetarsamtal i god tid fast än de var svårt för 

de flesta av medarbetarna att säga exakt hur lång tid innan de fick reda på att det skulle ha 

samtal. Här var alltså medarbetarna och cheferna överrens om att det medarbetarna fick reda 

på samtalen i god tid.   

Alla fyra chefer var överrens om att det var viktig att förbereda sig innan ett medarbetarsamtal 

både som chef och som medarbetare. En utav cheferna nämnde det även som negativt om inte 

båda parterna var förberedda inför medarbetarsamtalet. Medarbetarna såg inte lika allvarligt 

på förberedelserna inför medarbetarsamtalet. Dock brukar det flesta av medarbetarna 

förbereda sig i någon mån. Vissa av medarbetarna tycket att de inte riktigt behövde förbereda 

sig eller så hade de svårt att veta hur de skall förbereda sig.   

På frågan om hur ett medarbetarsamtal brukar inledas så svarade cheferna lite olika men de 

flesta av cheferna hade någon slags inledning och inledningen var viktig för att skapa trygghet 

samt kolla läget med medarbetaren. Det verkade som om medarbetarna inte hade någon större 

uppfattning om hur medarbetarsamtalet inleds. Utan de såg inledningen mer som en lättsam 

del där det som stod i fokus var att hälsa på varandra.  

Alla de fyra cheferna som vi intervjuade dokumenterade medarbetarsamtalen. Det var även 

medarbetarnas uppfattning att det gick till så och de flesta ut av medarbetarna såg det som 

chefens ansvar att dokumentera.  
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Gällande frågan vad tanken är med medarbetarsamtal är så svarade cheferna ganska 

överrensstämmande att tanken med att hålla medarbetarsamtal var för att förbättra 

medarbetarnas utveckling samt tid för att ge och få feedback. En del av cheferna svarade även 

att tanken med medarbetarsamtalen var att se över kommande mål för att öka prestationerna 

hos medarbetarna. Medarbetarna verkade uppfatta att tanken med medarbetarsamtal var 

samma sak som cheferna nämnde. Det vill säga att det är då det finns tid att både ge och få 

feedback samt få reda på vad som behövs förbättras, men även att medarbetarsamtalet är till 

för att komma närmare chefen. Både cheferna och medarbetarna kände att de får ut ungefär 

samma sak ut av medarbetarsamtalet. Nämligen att de få en helhetsbild av hur 

arbetssituationen ser ut för tillfället och att de kan ta upp vad som behöver förbättras 

respektive vad som redan är bra.    

På frågan om hur ett medarbetarsamtal avslutas svarade hälften av chefrena att det brukar 

boka in ett uppföljningssamtal som avslut på dagens samtal medan andra hälften av cheferna 

som vi intervjuade burkade avsluta samtalet med att fråga om det hade fått med allt och om 

det var något som medarbetaren ville tillägga. I den här frågan är medarbetarna också 

uppdelade i hälften. Ena halvan kände inte att medarbetarsamtalen avslutas på något speciellt 

sätt medan andra halvan sa att medarbetarsamtalen avslutades med ensummering av samtalet 

samt att det fanns tid för att lägga till saker som inte tagits upp tidigare under samtalet.  

När det gäller frågan hur medarbetarsamtalen påverkar medarbetarnas arbetsprestationer så 

var cheferna ganska överrens om att det var svårt att se om samtalen påverkar medarbetarens 

arbetsprestationer och i så fall hur mycket det påverkade. De flesta cheferna trodde ändå att 

medarbetarsamtalen hade en positiv inverkan på medarbetarna och att detta medför att 

medarbetarna trivs bättre på arbetsplatsen samt att de känner en starkare motivation till att 

göra förbättringar.  Enligt medarbetarna som intervjuades så påverkade medarbetarsamtalen 

dem på så sätt att de får reda på vad de ska förbättra och att de faktiskt känner att de presterar 

bättre efter ett medarbetarsamtal. Men det var inte någon ut av medarbetarna som nämnde 

något om ökad trivsel på arbetsplatsen efter ett medarbetarsamtal vilket skiljer sig från 

chefernas svar.    

Det som cheferna tyckte var mest positivt med medarbetarsamtalen var att de fick avsätta tid 

för alla medarbetare så att alla fick komma till tals och att det verkligen fick chans att prata 

med varandra. En chef tog även upp att det som var positivt med medarbetarsamtalen var att 

trivseln ökar och att medarbetarna får chans att utvecklas. Medarbetarna var också ganska 
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enade om att det som var positivt var att få sitta ner med sin chef och verkligen få tid till att 

prata. Här var cheferna och medarbetarna ganska eniga om att det som är positivt med 

medarbetarsamtalen är den tid de får tillsammans för att sitta ner och verkligen prata med 

varandra. När det gäller vad som kan vara negativt med medarbetarsamtal så kunde 

medarbetarna inte se något som var negativt medan cheferna kunde negativa saker med de 

redan utformade mallarna samt att det ibland inte blir någon riktig uppföljning. Även att 

komma oförberedda såg en av cheferna som negativt. Men inget av detta var alltså något som 

medarbetarna reflekterade över som negativt.  

6.3 Analytisk reflektion 

6.3.1 Skiljer sig medarbetarsamtalen i verkligheten från teorin? 

När det gäller vart någonstans medarbetarsamtalen skall hållas så menar Ljungström (2001)  

att det är bra om samtalen äger rum på en neutral plats och att samtalet inte bör ske på chefens 

kontor då det är ett sätt att markera chefens maktposition och skapa en formell stämning.  

(Fränkel, 2004). När vi intervjuade cheferna och medarbetarna så framkom det att alla deras 

medarbetarsamtal utspelade sig på chefens kontor eller i ett mötesrum. Det känns som om det 

var en självklarhet för både cheferna och medarbetarna att samtalen äger rum på chefens 

kontor eller i ett grupprum. Vi känner att det är en relativt liten åtgärd att låta medarbetaren 

välja en annan plats för samtalet om det bidrar till en mer avslappnad stämning och på så sätt 

få ut mer av samtalet. 

6.3.2 Har medarbetaren och chefen samma syn på medarbetarsamtal?  

Det framgick tydligt att cheferna tycke att de var viktigt att medarbetarna var förberedda inför 

samtalet men att medarbetarna inte riktigt såg det som lika viktigt. Eftersom cheferna tycker 

att det var så pass viktigt med förberedelser innan samtalet så kanske detta är något de skall 

belysa ytterligare när de meddelar medarbetarna att det är dags för medarbetarsamtal. Vi tror 

att anledningen till att vissa av medarbetarna inte förberedde sig är för att de inte vet hur de 

skulle förbereda sig samt att de kanske inte kände att de hade tid till att förebereda sig. Vi tror 

att det vore bra om medarbetarna fick tid till att förbereda sig eftersom vi anser att det känns 

som en viktig del av medarbetarsamtalet. Om du skulle komma helt oförberedd till samtalet 

anser vi att du inte får fram allt du vill ha sagt och därmed inte får ut allt som du skulle kunna 

få ut ur medarbetarsamtalet.  
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När det gäller hur medarbetarsamtalen påverkar medarbetarnas arbetsprestationer var både 

medarbetarna och cheferna ganska överres om att medarbetarsamtalen påverkar 

medarbetarnas arbetsprestationer på ett positivt sätt. Cheferna tyckte dock att det var svårt att 

mäta exakt hur eller i vilken grad samtalen påverkade medarbetarna. I teorin tar Kuvaas 

(2007) upp att medarbetarsamtal inte bidrar till högre arbetsprestation. Här går Kuvaas (2007) 

emot det som vi kom fram till under intervjuerna. Alla medarbetare som vi intervjuade 

upplevde att medarbetarsamtalen påverkade deras arbetsprestation positiv och att de själva 

kände att de presterade bättre samt var mer motiverade efter samtalet. Vi tror att 

medarbetarsamtalen ökar arbetsprestationen hos medarbetarna till viss del. Vi tror att de 

exempelvis är mer motiverade och presterar bättre i början efter ett medarbetarsamtal har 

genomförts men att detta sedan avtar desto längre tiden går. Vi tror även att saker som sagts 

under samtalet glöms bort efter en viss tid. Därför anser vi att det är väldigt viktigt med 

uppföljningssamtal för att fånga upp och stämma av det som togs upp vid förra samtalet. Vi 

tror även att det vore bra att ha fler än ett medarbetarsamtal per år vilket vissa av 

medarbetarna också efterlyste. Visserligen tar medarbetarsamtalen en del tid men vi tror att 

det lönar sig i det långa loppet då alla medarbetare såg det som en väldigt positiv sak och sa 

mycket positiva saker om det.     

6.4 Övriga reflektioner 

Medarbetarna som intervjuades svarade nej på om de hade någonting negativt att säga om 

medarbetarsamtalet. Det vi undrar över då är om det verkligen är så att medarbetarna inte 

upplever någonting kring medarbetarsamtalet som negativt eller om deras brist på negativa 

aspekter kring samtalet beror på att de inte vågar uttrycka sig negativt på grund av sin lojalitet 

gentemot företaget. 
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7 Slutssatser och förslag till vidare forskning 

Vi anser att teorin har en bestämd syn på hur medarbetarsamtal ska gå till och ofta beskriver 

utifrån chefens perspektiv. Därför ansåg vi det viktigt att beskriva medarbetarsamtal även 

utifrån medarbetarens perspektiv.  

Syftet med denna studie var att få större inblick i hur medarbetarsamtal går till samt se 

likheter och skillnader utifrån empiri och teori. I våra undersökningsfrågor har vi tittat 

närmare på detta. 

När det gäller frågan om chefer och medarbetare har samma syn på medarbetarsamtal så anser 

vi att de praktiska sakerna så som uppfattning av tid under samtalet och vikten av 

förberedelser innan samtalet, skiljs åt mellan chefer och medarbetare. Övergripande delen av 

cheferna sa att medarbetarsamtalet är minst en timme långt när mer än hälften av 

medarbetarna uppskattade tiden till max en timme. Cheferna ansåg också att det var av stor 

vikt att båda parter förberedde sig inför medarbetarsamtalet för att det skulle bli lyckat dock 

framgick inte detta till medarbetarna då mer än hälften inte la ner någon tid att tala om på att 

förbereda sig samtidigt som ett fåtal medarbetare inte alls insåg vikten av förberedelse. 

När det gäller samtalets innehåll så som feedback och vad man får ut av medarbetarsamtalet 

så är åsikterna väldigt lika mellan chefer och medarbetare. Både cheferna och medarbetarna 

ansåg att feedback var en stor del av medarbetarsamtalet och båda parter ansåg även att 

feedback var en tvåvägskommunikation.  

När det gäller frågan om hur medarbetarsamtal sker i verkligheten så anser vi att vi har fått en 

klar syn om hur det faktiskt går till och anser också att resultatet visat sig likna teorin till viss 

del. Exempelvis anser både cheferna och teorin att det är av stor vikt att förbereda sig inför 

medarbetarsamtal. Det som skiljer resultatet från teorin är bland annat att teorin anser att 

cheferna bör poängtera för medarbetarna hur pass viktigt det är med förberedelser vilket 

resultatet visar att de inte gör. 

Det vi vet nu som vi tidigare inte visste är att medarbetarsamtal har en stor påverkan på 

företaget och medarbetarnas prestationer. Vi har även kommit till insikt att det finns många 

fallgropar inom medarbetarsamtalet exempelvis om samtalet hålls på en olämplig plats eller 

att samtalet inte är ostört (Fellinger, 2005; Fränkel, 2004; Ljungström, 2001).  
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Vi anser i stort sätt att alla chefer kan ha stor användning för vårt resultat på så sätt att de kan 

se vad medarbetarna tycker och tänker kring medarbetarsamtal och vad teorin pekar på är 

viktigt. Vi vet fortfarande inte om medarbetarsamtal har någon påverkan inom företaget 

gällande lönsamheten. Det vi däremot har fått fram av resultatet är att cheferna som håller 

medarbetarsamtal, och även medarbetarna anser att de höjer prestationen inom företaget. 

Medarbetarna tror att detta till stor del beror på att de har fått reda på förbättringar de kan 

genomföra och även satt upp nya mål de kan sträva efter.  

En sak som vi anser skulle vara intressant är om forskare i framtiden tittare närmare på och 

jämförde arbetsplatser som inte har regelbundna medarbetarsamtal med arbetsplatser som har 

regelbundna medarbetarsamtal. Finns det några skillnader i lönsamhet, trivsel på arbetsplatsen 

och personalomsättning? Vi rekommenderar därför ytterligare kvantitativa undersökningar för 

att undersöka om det lönar sig att ha medarbetarsamtal och om samtalen påverkar 

lönsamheten genom att studera dels frekvens och kvalitet på medarbetarsamtal och dels 

lönsamheten i företaget. 

På grund av att vi valde att intervjua de butiker som först tackade ja, kan det vara viktigt att 

belysa och fundera på om resultatet skulle vart det samma om vi genomfört intervjuerna med 

ett mer slumpmässigt urval av butiker. Forskare som vill undersöka medarbetarsamtal med ett 

mer kritiskt perspektiv framöver kanske inte bör välja de butiker som svarar först, då dessa 

förmodligen inte är representativa för samtliga butiker. Det är troligt att butiker som genomför 

medarbetarsamtal på ett bra sätt gärna ställer upp på intervju för att visa hur bra de är.  

De slutsatser vi kan dra från vårt empiriska material är att litteraturen i övrigt är väldigt 

positiv och normativ, samt utgår från chefers utlåtande gällande medarbetarsamtal. Att sätta 

medarbetaren i fokus och att undersöka fenomenet än mer kritiskt är någonting vi 

rekommenderar till framtida forskare. 
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11,Bilagor 

11,1Intervjufrågor till chef 

1. Vart hålls medarbetarsamtal? 

2. Hur ofta hålls medarbetarsamtal? 

3. Tycker du att du håller medarbetarsamtal tillräckligt ofta? 

- Varför? 

4. Hur mycket tid avsätts till varje medarbetarsamtal? 

- Vad är tanken bakom tidssättningen? 

5. Förbereder du dig inför medarbetarsamtalet? 

- På vilket sätt? 

6. Hur inleds medarbetarsamtalet? 

- Varför? 

7. Använder du något hjälpmedel under medarbetarsamtalet? 

8. Dokumenteras medarbetarsamtalet? 

9. Vad är tanken med medarbetarsamtal? 

10. Vad är målen med att ha medarbetarsamtal? 

- Vad vill ni uppnå med medarbetarsamtal? 

11. Hur avslutas medarbetarsamtalet? 

12. Påverkar medarbetarsamtalet dina arbetsprestationer? 

13. Nämn något som är positivt respektive negativt med medarbetarsamtalet. 

14. Hur lång tid innan medarbetarsamtalet får medarbetaren reda på att samtalet äger rum? 

15. Brukar uppföljningssamtal äga rum? 

- Hur långt fram planeras uppföljningssamtalet? 



52 

 

11,2Intervjufrågor till medarbetare 

1. Hur ofta har du medarbetarsamtal? 

2. Tycker du att du har medarbetarsamtal tillräckligt ofta? 

3. Hur lång tid brukar ett medarbetarsamtal ta? 

- Tycker du det är tillräckligt ofta? 

4. Förbereder du dig inför medarbetarsamtalet? 

- På vilket sätt? 

5. Hur inleds medarbetarsamtalet? 

6. Använder du något hjälpmedel under medarbetarsamtalet? 

7. Dokumenteras medarbetarsamtalet? 

8. Vad tror du är tanken med att ha medarbetarsamtal? 

9. Hur avslutas medarbetarsamtalet? 

10. Påverkar medarbetarsamtalet dina arbetsprestationer? 

11. Nämn något som är positivt respektive negativt med medarbetarsamtalet. 

12. Hur lång tid innan medarbetarsamtalet får du reda på när samtalet äger rum? 

13. Brukar uppföljningssamtal äga rum? 

- Hur långt fram planeras uppföljningssamtalet? 
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Reflektioner av Eva Hansson 

Innan vi började skriva på examensarbetet så hade vi gjort olika rapporter i andra kurser. Jag 

trodde därför att det skulle bli ganska enkelt att få en överblick över allting som skulle vara 

med. Jag hade fel. Redan från början fick vi höra att det var hårt arbete som krävdes och att 

arbetet skulle vara upp till 60 sidor långt och innehålla drygt 600 sidor med teori. Ändå hade 

jag svårt att förstå hur stort examensarbetet faktiskt är. Jag trodde inte alls att det var så 

mycket småpill med ord hit och dit som det faktiskt har varit. Jag har verkligen lärt mig att 

vara självkritisk till sitt eget skrivande och kritisk till allt man läser, även om jag själv innerst 

inne tror på det jag läser.  

Ämnet var nytt för alla och jag gick inte in med några direkta förkunskaper och har därför 

under uppsatsens gång lärt mig otroligt mycket om både teori och hur det kan se ut i butiker. 

Jag har själv aldrig haft medarbetarsamtal och tyckte det var väldigt intressant att fördjupa sig 

i då jag anser att det är en viktig del i arbetet.  

När det gällde arbetsfördelningen i gruppen så var det ganska självklart att jag skulle ha 

största ansvaret inom själva skrivspråket samt rättstavning då de andra har svårt med 

skrivningen och ofta gör missar som de själva inte är medvetna om. De andra i gruppen har 

inte haft någon direkt huvuduppgift och även fast jag hade det så har vi delat på allting väldigt 

lika och hjälpts åt med allting. Vi har under arbetets gång delat upp olika delar så som att 

någon skriver avgränsning, någon påbörjar syftet och en annan exempelvis tar urval. Detta 

tycker jag har gjort att vi har arbetat på ett effektivt sätt och fått mycket gjort på en kort tid. 

Exempelvis så hörde både jag och Hanna av oss till butiker angående intervjuer och jag satte 

även ihop en mall för utskick via mail. Hannas butiker hörde av sig först och där av blev det 

inom Stockholmområdet då hon bara hörde av sig till butiker inom Stockholm. 

Jag är väldigt självständig i mitt arbete och tycker om att arbeta effektivt. De andra i gruppen 

är lite tvärtom. De vill gärna sitta tillsammans och skriva på samma dokument vilket tar 

otroligt mycket längre tid enligt mig. Detta har gjort att konflikter har uppstått då de har ansett 

att jag har lagt ner mindre tid än dem när det egentligen handlar om att jag generellt är 

snabbare på dem att skriva och alltid har varit det. De är medvetna om detta.  

I början av arbetet ville jag vara med och bestämma allting. Jag är nog en sådan människa 

som vill bestämma och ha kontroll. Under arbetets gång skapade det konflikter mellan mig 

och de andra gruppmedlemmarna då de hade en tendens att ”gadda ihop sig” mot mig vilket 
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gjorde att allting kändes väldigt olustigt och jag fick känslan av att bli ”bortröstad”. Själv 

försökte jag sätta mig in i deras situation och jag kände vid vissa tillfällen att de inte gjorde 

det samma. Alla konflikter under arbetets gång är lösta! En större diskussion vi hade var när 

ett seminarie blev inställt och flyttades till Stockholm. Jag ansåg att vår handledare gjorde fel 

då han bestämde att vi skulle åka till Stockholm fastän det inte är vår mötesplats. Eftersom det 

tar nästan 2,5 gånger längre tid att köra dit än till Köping så kunde jag omöjligt vara med på 

seminariet på grund av att vi var schemalagda i skolan senare under dagen.  Alla andra 

klasskamrater struntade i skolan och åkte till Stockholm förutom jag på grund av att jag anser 

att det är viktigt att åka till skolan och faktiskt få möjlighet att prata med lärarna. Detta 

skapade konflikter i gruppen och jag pratade mycket med högskolesamordnaren i Köping för 

att lätta på hjärtat. Efter det så uppstod andra små konflikter så som vilken stad vi skulle 

träffas i då vi bor i olika städer. De andra klasskamraterna vill gärna inte åka till Köping så 

ofta på grund av att de anser att det är för långt. Fast än vi gjorde en turordningslista i början 

på kursen så hade vi ändå olika åsikter på vems tur det faktiskt var. Detta har lärt mig att hur 

mycket man än planerar så kan saker som man inte allt trodde skulle gå fel, faktiskt gå fel. Vi 

löste konflikterna men kanske borde träffats och prata ut istället för att skriva till varandra då 

det visat sig skapa mycket missförstånd.  

Någonting som vi alla är tacksamma för och har lärt oss mycket genom är kursens 

föreläsningar. Utan dem tror jag inte att vi hade skrivit en lika bra uppsats. Jag har verkligen 

lärt mig skillnader mellan exempelvis olika datainsamlingar och att hela tiden tänka på varför 

man gör saker på ett visst sätt och kunna stå för det. Efter examensarbetet tittar jag tillbaka på 

de andra kurserna och inser att man skulle kunna gjort ett bättre arbete men jag inser också att 

det har varit en inlärningsprocess.  

En sak som har gått riktigt bra i gruppen är att få arbetet klart i tid. Vi har alla från början 

varit överens om att inte vara ute i sista sekunden, trots att det blev så vid slutgiltiga 

inlämningen. Vi har alltid haft god marginal från att arbetet blev klart för inlämning till 

deadlinen för inlämning. Det har gjort att vi har kunnat ändra och fixa med arbetet så att vi 

verkligen är nöjda innan vi skickar in det istället för att stressa och skicka in någonting som 

man egentligen inte är helt nöjd med. Vi alla är ganska lika som personer och har alltid 

kämpat hårt och velat nå långt gällande studierna. Det tror jag har gjort att vi ändå är en stark 

grupp som har skrivit ett bra arbete som vi är nöjda med att presentera i Skövde.  
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Jag känner mig verkligen klar och förberedd på att gå ut i arbetslivet. Jag har lärt mig en stor 

del av det teoretiska och nu är jag hungrig på att lära mig det praktiska och att en dag själv stå 

som butikschef. Min passion för butiksarbete har vuxit sig starkare och jag är nu mer säker på 

att jag verkligen har valt rätt!
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Reflektioner av Caroline Erlandsson 

Jag visste inte riktigt vad det skulle innebära att skriva ett examensarbete men det var 

betydligt svårare och mer tidskrävande än vad jag kunde tro. 

När vi skulle börja med examensarbete så diskuterade vi i gruppen vilket ämne vi skulle 

skriva om. Alla tycket kursen företagsledning var intressant, och genom lite funderingar kom 

vi fram till att medarbetarsamtal tyckte vi alla var något väldigt viktigt på en arbetsplats. När 

vi började så hade jag egentligen inte så stora kunskaper om ämnet, utan alla delar var relativt 

nya för mig. Jag har aldrig själv haft ett riktigt medarbetarsamtal på någon arbetsplats. När vi 

väl hade beslutat ämne så kom vi fram till att vi skulle börja med att söka information om 

medarbetarsamtal för att sedan börja skriva teoretiska referensramen. Att leta fakta på egen 

hand var något som jag personligen tyckte var ganska utmanade, det som var svårt var att hitta 

de rätta sökorden. Alla i gruppen hade även svårt att definiera ordet medarbersamtal på 

engelska jag anser också att det var utmanade vart någonstans man skulle söka tillexempel 

artiklarna då jag känner att jag inte kunnat få samma stöd av biblioteket som studenter på 

campus har möjlighet att få. 

När vi skulle skriva en början till det första kapitlet, var det något som jag tyckte var väldigt 

svårt. Eftersom jag kände mig lite osäker på vad alla delar skulle innehålla men även att vi 

saknade ganska mycket material för att kunna få ett sammanhängande kapitel. Men genom 

föreläsningarna där dem går igenom grundligt alla viktiga delar i ett stort arbete, som 

examensarbete. jag använde mig också av tidigare mallar och genom de lyckades vi 

tillsammans i gruppen få ihop alla delar. 

När var det dags att började fundera på vilken metod vi skulle ha, och hur vi skulle samma in 

vårt resultat. Vi bestämde oss ganska snabbt i gruppen för att genomföra någon typ av 

intervju, då jag och det andra ansåg att det skulle vara intressant. Efter som jag skulle vilja 

arbete i dagligvaruhandel i framtiden och alla i gruppen har på något sätt en relation till just 

kedjan ICA så kom den ganska snabbt upp på tal om att vi ville intervju personal på ICA. För 

mig så låg ICA också före många andra dagligvaruaffärer då den är egen ägd och jag tycker 

att det är mer intressant än med en butik och är centralt ägd så som COOP. Eftersom vi hade 

diskuterat om att vår problemformulering skulle handla om hur chefer och medarbetare 

uppfatar medarbetarsamtalen, så kom vi ganska snabbt fram till att en kvalitativ studie skulle 

passa oss bäst. Detta var något som var väldigt roligt i arbete då man fick fundera på vad man 

var intresserad av och hur man utifrån det skulle få bästa resultatet. Vi pratade lite med vår 
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hanledare Magnus om hur många intervjuer man bör ha för att få ett pålitligt resultat från både 

chefer och medarbetare. Först så tänkte vi att vi skulle intervju en chef och fyra medarbetare i 

varje butik, men efter lite diskussioner fram och tillbaka så kom vi fram till att det blir lite 

snedvridet när vi vill lyfta fram både chefer och medarbetare och bestämde oss därför för att 

intervjua en chef och två medarbetare i fyra butiker. 

Eva skickade några mail till ICA- butiker i Eskilstuna, men fick inget svar dagen efter så 

träffade jag och Hanna och sa då att det var bättre att ringa till butikerna, vi ringade några 

butiker var.  Det tyckte jag var lite nervöst och en personlig utmaning då jag själv inte tycker 

om att ringa sådana samtal. Men genom detta arbete så har jag överkommit lite av den 

nervositeten då jag och även Hanna i gruppen fick väldigt bra bemötande från de butiker vi 

kontaktade. Det var en butik som tackade ja direkt och de andra butikerna var det lite olika 

problem så som att den personen man skulle pata med var upptagen och liknade. Dem 

butikerna hade Hanna sedan kontakt med flera gånger innan vi fick fyra butiker som ville 

ställa upp på intervjua.  

När vi började att förebreda intervjufrågorna inför intervjuerna var det också något som var 

ganska roligt och även ganska lätt eftersom vi hade en bra struktur på vår teori så utgick vi 

ifrån teorin när vi konstruerade frågorna. 

När det var dags för intervjuera så beslutade vi i gruppen att jag och Hanna skulle åka på alla 

intervjuer eftersom vi bodde närmast, sen så skulle Eva vara med en dag och sedan sätta sig 

och skriva ner två av butikernas intervjuer. Att ha intervjuerna tyckte jag var något som var 

utmanade men samtidigt väldigt roligt. Det var så mycket man kände igen från det vi hade 

skrivit i teorin. Men det var samtidigt svårt, då man verkligen ville bemöta butikerna på rätt 

sätt och jag lärde mig att det är viktigt att frågorna är väldigt tydliga så att det inte kan bli 

missförstådd eller liknade problem. 

Det jag anser har vart absolut svårast med detta arbete är alla små delar så som inledning syfte 

slutsats och likande. Där jag har kommit fram till att det finns många olika regler och det är 

svårt att verkligen få med rätt saker men att det är samtidigt så viktiga delar i ett arbete.  Det 

är även på dessa delar jag anser att jag utvecklat mest eftersom jag hade så lite förkunskaper 

om exempelvis vad en bra sammanfattning ska innehålla. 

Arbetsfördelningen anser jag har fungerat. då vi har bidragit med ungefär lika mycket text 

däremot så anser jag att jag och Hanna har avsättit mer timmar till arbete då vi har valt att 
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arbete mer tillsammas, och det blir så mer tidskrävande på ett annat sätt. Jag och Hanna har 

även åkt på alla intervjuer och liknade som tar mycket tid. Då Eva tyckte att hon hellre 

arbetade med arbete på eget håll så tyckte jag att det var bättre att hon gjorde det för att 

undvika konflikter. 

Jag är relativt nöjd mer min insatts i arbete och jag tror även mina gruppmedlemmar tycker 

det.  
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Reflektioner av Hanna Högberg 

När vi i höstas började prata om vad som kunde vara intressant att skriva om i examensarbetet 

kände vi alla tre att företagsledning var en kurs som vi tyckte var intressant och kände då att 

vi ville välja någonting utifrån den kursen. Jag personligen tycker att det är jätteviktigt att det 

är en bra stämning och finns en god sammanhållning på arbetsplatsen där jag man ska jobba. 

Jag tror att medarbetarsamtal är ett bra sätt för att skapa en god stämning mellan chefen och 

medarbetaren vilket i sin tur bidrar till en god relation dem i mellan som sedan smittar av sig 

på hela arbetsplatsen.  Därför tyckte jag att det kändes intressant och spännande att fördjupa 

sig i medarbetarsamtal, samt att se hur medarbetarsamtal går till ute i handeln. Vi valde att 

titta närmare på hur medarbetarsamtal går till inom ICA-butickern eftersom vi alla tre har 

någon slags relation till ICA, plus att det är en stor kedja med många butiker i vår närhet 

vilket vi kände var bra när vi skulle utföra intervjuerna.   

 När det var dags att börja med uppsatsen satte vi oss ner alla tre och försökte utforma vad det 

var vi ville undersöka och hur vi skulle lägga upp arbetet. Jag tycker att det var ganska svårt 

att komma fram till själva problemformuleringen eftersom det kändes som om det blev lite 

otydligt och bett. Men tillsist kom vi fram till att vi ville undersöka hur medarbetarsamtal går 

till och om medarbetarsamtalen skiljer sig i ”verkligheten” med teorin samt om chefer och 

medarbetare har olika uppfattningar angående medarbetarsamtalet. Vi bestämde också att det 

bästa sättet för att ta reda på detta var genom att utföra kvalitativa intervjuer. Vi började med 

att leta teori på varsitt håll för att sen mötas upp och se vad vi hade hittat. Jag tycker att det 

var lite svårt att hitta relevanta artiklar. Extra svårt var det att hitta utländska artiklar eftersom 

medarbetarsamtal var lite svårt att översätta och få rätt definition av medarbetarsamtal. Många 

av de utländska artiklarna vi hittade handlade mer om rena bedömningssamtal.   

Vid delinlämning 1 och 2 tycker jag att det var lite svårt att veta exakt vad vi skulle skriva 

under alla rubriker. Det som kändes lite svårt var att utforma exakt syfte, avgränsningar och 

metod eftersom det gällde att inte glömma något viktigt eller att ta med för mycket så att 

arbetet blir för brett och spretigt. Ungefär vid den här tidpunkten började vi även tänka på hur 

vi skulle ta kontakt med butikerna och kom först fram till att vi skulle gå runt och fråga, men 

kom sedan fram till att detta skulle ta för lång tid. Vi började då med att skicka ut mail men 

fick inget vidare gensvar och bestämde oss för att ringa runt till de olika butikerna. Det var jag 

och Caroline som ringde runt till butikerna och jag tycker att vi fick ett bra bemötande av de 

flest butikerna. Det var lite svårt att få butikerna att ställa upp främst beroende på tidsbrist hos 
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butikerna. Vi var även lite osäkra på hur lång tid intervjuerna skulle ta och hade där med lite 

svårt att meddela de butiker vi kontaktade exakt hur lång tid intervjun skulle ta vilket många 

av cheferna ville vet. Det var bara en butik som svarade ja första gången vi ringde, alla de 

andra butikerna bad oss åter komma en till två gånger innan de svarade ja. Det var jag som 

ringde de flesta butikerna och bokade in de flest slutgilltiga datumen medans Caroline och 

Eva då tog tag i andra bitar med uppsatsen. Det som jag tycker var roligast med hela 

uppsatsen var när vi fick komma ut i butikerna och intervjua cheferna och medarbetarna. Det 

var även kul att höra att alla vi intervjuade hade så mycket positivt att säga om 

medarbetarsamtal.   

Efter intervjuerna så sammanställde vi dem och sedan var det dag att börja analysera. Vi har 

jobbat mycket med färger för att dela upp vår uppsats och förtydliga när vi skriver. 

Tillexempel allt de som handlar om innan samtalet är markerat med rött och allt som handlar 

om efter samtalet är markerat med blått och så vidare. Detta tycker jag var ett väldigt bra 

system eftersom vi har suttit på lite olika håll och skrivit.    

Samarbetet tycker jag har fungerat bra överlag, det är mestadels jag och Caroline som har 

träffats och jobbat ihop då Eva har valt att sitta hemma själv. Detta har medfört att de har 

blivit en del missförstånd angående vissa saker gällande uppsatsen men som sedan har löst 

sig. Men jag tror att det hade varit bra om vi hade träffats allihopa lite mer, fast det tar längre 

tid att göra vissa saker ihop men då hade vi sluppit vissa missförstånd och tidsmässigt hade 

det nog jämnat ut sig i det långa loppet. Övrigt så tycker jag att vår arbetsfördelning har 

fungerat bra och vi har nog gjort ungefär lika mycket med arbetet. Jag upplever det som att 

jag och Caroline har lagt ner mer tid i timmar på uppsatsen. Då vi åkte på alla intervjuer och 

jag lade ner en hel del tid på att ringa runt till butikerna. Sedan lade jag även tid på att ha en 

kontinuerlig kontakt med de chefer som tackat jag fram tills dessa att det var dags för 

intervjuerna. Vår tidsplan har fungerat bra tycker jag, kanske att vi skulle börjat med allt ”små 

fix” lite tidigare då det var mer än vi trodde och blev lite stressigt nu på slutet.    

Det jag känner att jag har lärt mig under det här arbetet är hur alla ”små saker” så som 

sammanfattning, avgränsningar och urval ska skrivas samt hur viktiga alla små delar är. Jag 

tycker dock att allt ”små fix” som vi suttit med främst nu på slutet, även är det som förtar det 

roliga med uppsatsen. Jag tycker också att jag blev bättre på att intervjua, det kändes som om 

jag lärde mig hur jag skulle ställa frågorna under tidens gång för att få så bra svar som möjligt 

utan att lägga ordern i munnen på dem som vi intervjuade.  I övrigt så tycker jag att jag har 
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lärt mig hur ett så här stort arbete går till då jag bara skrivit mindre uppsatser innan. Jag har 

förstått hur viktigt det är att det finns en röd tråd genom hela arbetet. Som sagt så har det 

roligaste varit att vara ute i butikerna och höra vad medarbetarna och cheferna har att säga om 

medarbetarsamtal.    

 


