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Sammanfattning 

Formella samtal mellan medarbetare och chef har länge existerat i organisationer som ett 
verktyg för att nå satta mål i organisationen och bana väg för utveckling av både medarbetare 
och organisation. Utveckling förutsätter att feedback utbyts mellan parterna vilket bedöms 
som ett av samtalets viktigaste funktioner. Trots samtalets syfte, påvisar tidigare forskning att 
det finns tveksamhet och missnöje bland anställda kring samtalets praktiska användbarhet. 
Det är av betydelse att anställda har en positiv inställning till medarbetarsamtal och dess 
funktion för att det ska skapa gynnsamma effekter för organisationen. Studien syftar därmed 
till att förstå medarbetares respektive chefers uppfattning om medarbetarsamtal samt skapa 
förståelse för parternas mottaglighet för feedback i samtalen. 
 
Forskningsmetoden följer en kvalitativ ansats och en fallstudie har genomförts på olika kontor 
i Handelsbanken. För att uppnå studiens syfte har totalt 8 semi-strukturerade intervjuer 
genomförts med chefer och medarbetare på kontorsnivå. 
 
Resultatet visar att samtliga respondenter har en positiv inställning till medarbetarsamtal på 
arbetsplatsen och både chefer och medarbetare var ense om att samtalet är betydelsefullt. 
Resultatet tyder på att medarbetarsamtalet handlar om att uppmärksamma, utveckla och stödja 
medarbetarna. Samtalet syftar även till att skapa en gemensam syn kring mål samt att 
förmedla feedback mellan chef och medarbetare. Samtliga respondenter i studien är 
mottagliga för både positiv och negativ feedback i samband med samtalen. Enligt både chefs- 
och medarbetarperspektivet är mottagligheten för feedback beroende av individen och 
situationen. Positiv feedback föredras och upplevs vara lättare att motta samt bearbeta, men 
samtidigt anses det behövligt att även motta negativ feedback. 
 
Nyckelord: Medarbetarsamtal, chef, medarbetare, positiv feedback, negativ feedback, 
mottaglighet, utveckling 
  



	

	

Abstract 

Formal dialogues between an employee and a manager have long existed as a tool to achieve 
organizational goals and to develop employees as well as the organization. Development 
requires the exchange of feedback between employees and managers which is considered as 
one of the most important parts of the performance appraisal talk. Despite the purpose of the 
talk, previous research proves a dissatisfaction with the talks among the employees and an 
uncertainty with its practical usefulness. It is of significance that employees have a positive 
attitude towards the performance appraisal talk and its use in order to create favorable effects 
for the organization. Therefore, this study aims to understand employees and managers 
perception of the performance appraisal talk and to form an understanding with the parties 
receptivity towards feedback during the talks. 
 
The purpose of this study has been fulfilled through a total of eight interviews with employees 
and managers in Handelsbanken. 
 
The result of the interviews show that all respondents have a positive attitude towards 
performance appraisal talks, and both managers and employees agreed that the talk is of high 
significance. The purpose of the talk is to notice, develop and support the employees, create 
common goals and to exchange feedback between the parties. The interviews indicate that all 
respondents are receptive towards both positive and negative feedback during the 
performance appraisal talk. According to the managers and employees, the receptivity to 
feedback depends on the individual and the current situation. Positive feedback is preferred 
and feels easier to receive and process, but at the same time, negative feedback is also 
regarded as needful. 
 
Keywords: Performance appraisal talk, manager, employee, positive feedback, negative 
feedback, receptivity, development 
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1. Inledning 
Följande avsnitt ger läsaren en introduktion och bakgrund till ämnet. Vidare förklaras varför 
ämnet är av intresse att undersöka vilket sedan leder till vårt syfte samt våra frågeställningar. 
Slutligen beskrivs studiens avgränsningar. 

1.1 Betydelsen av samtal och möten 
Livet består av olika slags möten mellan människor (Birnik 2010) vilka Bergman & 
Blomqvist (2011) menar leds av samtal. Samtal kan påbörjas överallt; på gatan, i arbetet, i 
affären eller i hissen. Enligt Wilhelmsson & Döös (2012) samtalas det för att kontrollera att 
vår egen förståelse av verkligheten är förenlig med hur andra uppfattar samma verklighet. 
Utöver att utbyta information, menar Engström (2005) att samtalet även innehar en social 
funktion som bekräftar deltagarna som sociala varelser. 
 
Samtal kan förekomma både i privata och i yrkesmässiga sammanhang (Weiner Thordarson 
2011). Dessa samtal benämner Engström (2005) som “vardagssamtal” respektive 
“inominstitutionella samtal”. Det sistnämnda förklarar Engström (2005) är samtal som sker 
mellan personer som tillhör samma organisation. 

1.2 Bakgrund  
I takt med demokratiseringen i det svenska arbetslivet, menar Lindberg (2001) att nya sätt att 
leda och kontrollera arbetet har växt fram. Författaren Asmuß (2008) belyser att fler 
organisationer inser vikten av intern kommunikation och dess betydelse för organisationens 
utveckling och framgång. Mishra et al. (2014) följer samma spår och menar att det främst 
handlar om att skapa en öppen kultur mellan ledningen och de anställda, vilket i sin tur kan 
engagera medarbetarna i organisationens prioriteringar. Centrala nyckelord är 
kommunikation, tillit och öppenhet mellan chef och medarbetare, vilket Mikkelsen (1998) 
karaktäriserar som det strategiska verktyget för en framgångsrik organisation. Asmuß (2008) 
beskriver att ökningen av den interna kommunikationen leder till att i större omfattning ägna 
resurser åt de anställdas prestationer och utveckling, som ofta bedöms och tas upp i samtal 
mellan chef och medarbetare. 
 
Samtal mellan chef och medarbetare, som Engquist (1990) benämner utvecklingssamtal, 
introducerades i Sverige under 1960- och 70 talen parallellt med framväxten av nya idéer om 
arbetslivets kvalitet. Enligt Mikkelsen (1998) har samtalen funnits i organisationer i flera 
hundra år och han menar att det inte är en företeelse som uppkommit under de senaste 
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decennierna. Andra benämningar på samtalstypen är planeringssamtal, målsamtal eller 
medarbetarsamtal (Lindgren 2001). I denna studie används begreppet medarbetarsamtal. 
 
Medarbetarsamtal används som ett verktyg för att nå satta mål i organisationen (Galfvensjö 
2006) och för att förmedla feedback (Evans & Tourish 2016; Linna et al. 2012). Återkoppling 
är gynnsamt för att ha möjlighet att upprätthålla målbilden och visionen (Trossing 2010). 
Däremot menar Aleite (2015) att medarbetarsamtalets syfte inte endast är att upprätta 
målsättningar. Att genomföra och planera medarbetarsamtal på rätt sätt är som en vinst för 
både medarbetaren, chefen och hela verksamheten (ibid), vilket Engquist (1990) menar 
gynnar både utvecklingen för individen och organisationen. 
 
Fackförbundet Vision (2017) uppger att chefen bör ta initiativ till medarbetarsamtal minst en 
gång om året. I avtalet mellan facket och arbetsgivarorganisationen är det endast formulerat i 
generella drag hur frekvent medarbetarsamtal och lönesamtal bör genomföras 
(Arbetsmiljöupplysningen 2017). Arbetsmiljöupplysningen (2017) och Galfvensjö (2006) 
menar att medarbetarsamtal bör särskiljas från lönesamtal eftersom samtalen har olika mål 
och utformning. Avsikten med medarbetarsamtal är att chef och medarbetare tillsammans 
upprättar en utvecklingsplan och sätter mål för framtiden (Arbetarupplysningen 2017). 

1.3 Problemdiskussion 
Fletcher (2001), Kuvaas (2011) och Selvarajan & Cloninger (2012) pekar på att tidigare 
forskning kring medarbetarsamtal har fokuserat på psykometriska problem vilket har mottagit 
stor kritik. Författarna menar dock att fokus har förflyttats till att istället fokusera på den 
sociala kontexten och på hur samtalet kan bidra till anställdas utveckling (ibid). 
 
Mani (2002) genomförde en fallstudie i syfte att undersöka utförandet av medarbetarsamtal 
bland anställda och chefer. Studien påvisar att anställda som känner sig tillfredsställda med 
sina chefer har högre benägenhet att ha en positiv syn på medarbetarsamtalen. Om 
medarbetarna inte är tillfredsställda med samtalen, skriver författaren att chefer kan behöva se 
över sina relationer med dem (ibid). Samtalens trovärdighet och förmåga att motivera de 
anställda minskar sannolikt om chefer inte kan tillhandahålla trovärdig feedback eller om 
relationen mellan chef och medarbetare är bristfällig (Mani 2002). 
 
Oavsett syftet med medarbetarsamtal, framförs feedback till anställda om hur organisationen 
bedömer deras prestationer, men historiskt sett menar Lam et al. (2002) att effekterna av 
feedback till stor del har ignorerats. En del studier påvisar att feedback resulterar i bättre 
prestationer hos anställda. Baserat på en meta-analys som genomfördes, beskriver författarna 
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att mer än en tredjedel av de studerande fallen var exempel på hur feedback minskade 
prestationsförmågan, istället för att öka den. (Lam et al. 2002) 
 
Det finns även ett antal internationella studier om medarbetarsamtal med inriktning mot 
bankbranschen. En av dem genomfördes av Migiro & Taderera (2011) som studerade synen 
på medarbetarsamtal hos anställda på en bank i Botswana. Resultatet visar att samtalet främst 
används för att bestämma lämpliga löner och för att identifiera vilka medarbetare som har 
potentialen till att befordras. Det framkom att medarbetarsamtalet inte syftade till att 
kontrollera huruvida anställda följde bankens policy eller inte. Respondenterna berättade att 
feedback är viktigt i samband med samtalet för att kunna förbättra sina arbetsprestationer. 
Vidare användes samtalet för att identifiera styrkor och svagheter hos individen samt för att 
motivera medarbetarna. (Migiro & Taderera 2011) 
 
En annan studie genomfördes av Shrivastava & Purang (2011) på banker i Indien och de 
upptäckte att anställda på banker inom offentlig sektor inte upplevde att deras chefer 
involverade dem i samtalen. Enligt de anställda flödade kommunikationen mellan chefer och 
medarbetare uppifrån och ner snarare än fram och tillbaka (ibid).  
  
Trots litteraturens påståenden om att medarbetarsamtal ska leda till utveckling och gynna 
både de anställda och organisationen, existerar det tveksamhet kring samtalens praktiska 
användbarhet och effektivitet (Evans & Tourish 2016; Tuytens & Devos 2012). I många 
tidigare studier har missnöjdheten med medarbetarsamtal poängterats (Migiro & Taderera 
2011; Shrivastava & Purang 2011. Linna et al. (2012) och Tuytens & Devos (2012) menar att 
medarbetarsamtal inte är ett fungerande verktyg om de anställda inte accepterar eller tror på 
samtalets fördelar. Tidigare forskning har konstaterat att anställda behöver ha en positiv 
uppfattning om medarbetarsamtal för att samtalen ska kunna skapa positiva effekter för dem 
och för deras framtida utveckling (Jain & Jain 2014). Vidare presenterar Jain & Jain (2014) en 
studie av Dipboye & de Pontbriand som också visar att anställdas acceptans av samtalen ökar 
när samtalen betonar utveckling och prestationsförbättringar. Däremot pekar tidigare studier 
på att anställda ofta uppfattar samtalen som orättvisa (Selvarajan & Cloninger 2012; 
Shrivastava & Purang 2011).  
                                                              
Thurston & McNall (2010) betonar vikten av anställdas uppfattning om medarbetarsamtal och 
vilka effekter det kan leda till: 

 
An organization’s performance appraisal system can be a practical tool for employee 

motivation and development when employees perceive their performance appraisals as 
accurate and fair. The appraisal process can also become a source of frustration and extreme 
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dissatisfaction when employees perceive that the appraisal system is biased, political or 
irrelevant. 

(Thurston & McNall 2010, s. 201-202). 
 
Vidare menar Linna et al. (2012) och Thurston & McNall (2010) att samtalen och resultatet 
av samtalen påverkar hur anställda ser på sitt arbete, sina chefer och på organisationen. Mani 
(2002) tillägger att graden av tillförlitlighet och tillfredsställelse gentemot chefer är en 
bidragande faktor till att anställda känner sig tillfredsställda med samtalen. Upplevd rättvisa, 
riktighet och tillfredsställelse med samtalen utgör viktiga komponenter i samtalens effektivitet 
och användbarhet eftersom det kan motivera anställda till att prestera bättre (Jain & Jain 2014; 
Tuytens & Devos 2012; Selvarajan & Cloninger 2012). Aleite (2015) klarlägger i Svensk 
chefsförening att medarbetarsamtal ofta benämns i förbifarten i kollektivavtalet vilket 
indikerar att organisationer inte har insett värdet i medarbetarsamtal.  
 
Medarbetarsamtal används som ett forum för att tillhandahålla tydlig och prestationsbaserad 
feedback till anställda (Pearce & Porton 1986). Forskning har konstaterat att effektiv feedback 
förbättrar anställdas prestationer (Jain & Jain 2014). Fellinger (2007) förklarar att 
medarbetare har ett behov av att få feedback på sina arbetsprestationer för att ha möjlighet att 
utvecklas i sin arbetssituation. Positiv feedback framförs när en utförd prestation har varit 
tillfredsställande för företaget, men för att veta när arbetet behöver förbättras krävs det även 
att de mindre fungerande delarna uppmärksammas (ibid). Problemet med negativ feedback är 
att de flesta individer har svårt att hantera det eftersom det förmedlas information om att 
individens arbetsinsatser inte har utförts tillräckligt bra (ibid). I samband med negativ 
feedback kan medarbetare sätta sig i försvarsställning vilket kan leda till ”irritation, tårar och 
ilska”, enligt Fellinger (2007, s.120). 
 
Enligt institutionell teori befinner sig organisationer i institutionella omgivningar bestående 
av socialt konstruerade normer som säger hur samhället och organisationer bör utformas 
(Røvik 2000). Det naturliga resultatet av institutionella omgivningar är att organisationer 
uppmärksammar och anpassar sig efter samma normer vilket leder till strukturell isomorfism 
bland organisationer. Isomorfism syftar på att organisationer tenderar att likna varandra som 
ett resultat av institutionella krav (ibid). Røvik (2000) tar upp medarbetarsamtal som en 
institutionaliserad norm som har fått stor popularitet och spridning. Följaktligen finns en 
sannolikhet att många organisationer väljer att införa medarbetarsamtal för att det ses som en 
legitim samhällsnorm. Finns det därför möjlighet att tro att organisationer har samtalen för att 
det är på modet och för att uppnå legitimitet? 
  
Utifrån ovanstående problemdiskussion kan vi identifiera problematik kring 
medarbetarsamtalets upplevda betydelse och innebörd i organisationer. Chefers och 
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medarbetares uppfattning om samtalet har en betydelse för samtalets effektivitet och 
anställdas prestationer. Det finns ett behov av feedback i samband med medarbetarsamtal för 
att den enskilde individen ska ha möjlighet att utvecklas, förändras och förbättras. 
Internationellt sett har tidigare forskning om medarbetarsamtal inom bankbranschen 
genomförts, däremot kan vi identifiera en forskningslucka gällande hur det ser ut i Sverige. Vi 
kan inte hitta några studier som undersöker medarbetares och chefers syn på 
medarbetarsamtal inom bankbranschen i Sverige, och därför vill vi göra ett bidrag till att fylla 
denna forskningslucka.  
  
Därav kommer studien fokusera på hur chefer och medarbetare inom bankbranschen i Sverige 
uppfattar medarbetarsamtal. Eftersom mottagligheten för feedback har betydelse för 
individens möjlighet till utveckling undersöks även chefers och medarbetares mottaglighet för 
feedback.  

1.4 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i tidigare avsnitt ser vi betydelsen av att medarbetare och chefer har en 
positiv uppfattning om medarbetarsamtalet och dess syfte. En positiv uppfattning om 
medarbetarsamtal anses behövligt för att samtalet ska upplevas som effektivt och användbart 
av de inblandade parterna. Om samtalet upplevs som positivt kan chefer och medarbetare 
nyttja samtalets fördelar på ett bättre sätt. En positiv syn på samtalet kan bidra till att motivera 
anställda och skapa bättre trivsel och välmående på arbetsplatsen. Medarbetarsamtalet är en 
plattform för att förmedla feedback, och för att anställda ska ha möjlighet att utvecklas 
behöver de motta feedback. Det är viktigt att individen är mottaglig för feedback och därför 
finner vi det intressant att studera denna aspekt. Därav är studiens avsikt att skapa en 
förståelse för hur chefer och medarbetare uppfattar syftet med medarbetarsamtal samt för att 
förstå båda parters bedömning av hur mottagliga de är för feedback i samtalen. 
 
De två ovanstående aspekterna vi har valt att fokusera på har mynnat ut i följande 
frågeställningar. 
 
Hur uppfattar chefer respektive medarbetare syftet med medarbetarsamtal? 
Hur bedömer chefer och medarbetare sin mottaglighet för feedback i samtalen? 
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1.5 Avgränsningar 
Studien undersöker Handelsbanken på den svenska marknaden med inriktning mot kontor 
inom Stockholmsregionen. Frågeställningarna studeras både utifrån medarbetarnas och 
chefernas perspektiv. Feedbacken som undersöks avser feedback mellan chef och 
medarbetare, inte medarbetare emellan. Studien tar ingen hänsyn till lönesamtal i kombination 
med medarbetarsamtalet. Vidare tas ingen hänsyn till ålder eller genusperspektiv. 
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2. Metod 
Följande kapitel avser att ge en beskrivning av den studerade organisationen och studiens 
tillvägagångssätt. Vidare behandlas metodmedvetenhet, studiens forskningsetik, trovärdighet 
och slutligen förs en diskussion kring den valda metoden. 

2.1 Handelsbanken 
Organisationen som studeras är Handelsbanken, vilken är en fullsortimentsbank med över 400 
kontor på den svenska marknaden. Banken har, enligt mätningar, Sveriges mest nöjda kunder 
och Handelsbanken har mottagit flertalet utmärkelser som bland annat första pris för bästa 
service inom finansiella tjänster. Decentralisering spelar en central roll och genomsyrar hela 
organisationen där de enskilda kontoren ges stort eget ansvar. Syftet är att kundens behov ska 
vara utgångspunkten för hela verksamheten. (Handelsbanken 2017) 
 
Eftersom Handelsbanken är en decentraliserad organisation har kontorschefer en stor frihet i 
att själva styra och utforma medarbetarsamtalen vilket tillåter oss att få en bild av deras egna 
uppfattningar om det studerade fenomenet. Denna frihet möjliggör för chefer och medarbetare 
att skapa egna uppfattningar och synsätt gällande medarbetarsamtal som inte behöver 
överensstämma med teorierna. Kontorscheferna på Handelsbanken behöver nödvändigtvis 
inte utforma medarbetarsamtalen likadant som varandra eller som andra organisationer. 
Verksamhetens decentralisering skapar en handlingsfrihet för kontorscheferna gällande 
medarbetarsamtalens utformning. Kontorscheferna behöver således inte följa en strikt mall för 
hur samtalen ska utformas och de kan göra egna tolkningar av samtalets betydelse och 
innebörd. Vi anser att det skapar utrymme för att finna alternativa synsätt och tolkningar av 
medarbetarsamtal utöver vad teorierna om medarbetarsamtal säger, därför valde vi att studera 
Handelsbanken. 
 

2.2 Vetenskapligt synsätt 
Studien utgår från ett hermeneutistiskt synsätt och insamlad data har tolkats med studiens 
syfte som utgångspunkt för att skapa en förståelse för studieobjektet. Undersökningen bygger 
på en kvalitativ forskningsstrategi med intervjuer som metod för datainsamling, vilket ger oss 
möjlighet att komma närmare den sociala kontexten och skapa förståelse för fenomenet (jmf. 
Bryman & Bell 2013, s.567). 
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2.3 Kvalitativ forskningsstrategi 
Vårt val av en kvalitativ forskningsmetod har gjorts för att skapa en djupare förståelse för 
medarbetarsamtal som företeelse och för hur respondenterna tolkar samtalet och sin sociala 
verklighet (jmf. Merriam 1994, s.30-31). 

 
Studien innefattar intervjuer med både chefer och medarbetare på olika kontor för att få deras 
syn och föreställningar av medarbetarsamtal. Eftersom olika uppfattningar och verkligheter 
studeras, faller det inom ramen för en fallstudie (jmf. Eksell & Thelander 2014, s.219). Vi 
strävar inte efter att finna en korrekt sanning om medarbetarsamtal, utan att få tillgång till 
respondenternas subjektiva faktorer såsom tankar, åsikter och känslor kring företeelsen (jmf. 
Denscombe 2016, s.91; Merriam 1994, s.43). 

2.4 Metod för datainsamling 
Insamling av data har skett via intervjuer med kontorschefer och medarbetare. Intervjuer har 
valts som tillvägagångssätt för att ta reda på vad respondenterna tycker, vill samt tänker på. 
Intervjuer kan förekomma i olika former (Yin 2013, s.136), men formen vi har valt att 
använda i denna studie är semi-strukturerade intervjuer. Våra intervjuer styrs av ett antal 
frågor som ska beröras, men i varje intervju kan frågorna skilja sig i både formulering och 
ordningsföljd (jmf. Merriam 1994, s.88). Det ger oss möjlighet att ta ställning till situationen 
utefter hur den utvecklas och därefter anpassa oss efter den. 

2.5 Urval 
Populationen för studien är samtliga chefer och medarbetare som arbetar på kontorsnivå i 
Handelsbanken. Utifrån populationen gjordes ett urval vilket är de respondenter som 
undersöks (jmf. Olsson & Sörensen 2011, s.113). Vi utgick från två krav när respondenterna 
valdes; att medarbetarna har erfarenhet av medarbetarsamtal och att cheferna har hållit 
medarbetarsamtal på nuvarande eller tidigare arbetsplats. 
 
Under urvalsprocessen hade vi en påverkan kring vilka respondenter som blev utvalda till att 
delta i studien och därav är urvalet ett icke-sannolikhetsurval (jmf. Denscombe 2016, s.64).  
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2.6 Tillvägagångssätt            

2.6.1 Litteratursökning 

För att få fram aktuell litteratur och skapa en grund för studien, har en omfattande 
litteratursökning gjorts med hjälp av olika databaser (jmf. Olsson & Sörensen 2011, s. 26). 
Till en början bestod sökningarna av svenska ord men för att få tillgång till en så bred 
teoretisk referensram som möjligt utökades sökningen med internationell forskning kring 
ämnet. Det gjordes för att den svenska litteraturen och forskningen kring ämnet är begränsad. 
 
Litteratursökningen har skett genom att använda centrala sökord som medarbetarsamtal, 
utvecklingssamtal, planeringssamtal, performance appraisal, performance review, 
performance appraisal talk, performance appraisal interview, feedback, feedback organization 
och feedback orientation. De databaser som använts är SöderScholar, Google Scholar samt 
Libris. 
 
Under litteratursökningens gång insåg vi att det kan finnas olikheter mellan benämningen 
medarbetarsamtal i Sverige och engelskans performance appraisal, även fast de har samma 
grundliga innebörd. En exakt motsvarighet saknas för svenskans medarbetarsamtal, därför 
behandlas dessa två begrepp som synonymer i studien. 

2.6.2 Vägen till access                    

Kontakten med Handelsbanken togs genom ett fysiskt möte och en av oss informerade 
kortfattat för de studerade cheferna om studiens syfte, följt av en förfrågan att vilja delta som 
respondent. Efter samtycke från cheferna gjordes en uppföljning mailledes för att boka in dag 
samt tid för intervjun. Medarbetarna blev även muntligen informerade om studiens syfte för 
att sedan bli tillfrågade om de ville medverka i en intervju. Sedan bokades en dag och tid för 
intervjun. 

2.6.3 Inför intervjuerna 

Med hänsyn till att två olika perspektiv skulle undersökas, utformades två intervjuguider i 
vilka frågorna var snarlika men anpassades efter om respondenten var medarbetare eller 
kontorschef. För att respondenterna skulle ha möjlighet att kunna förbereda sig i den mån som 
önskades skickades samtliga intervjufrågor ut veckan innan intervjuerna ägde rum. 
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2.6.4 Pilotstudie 

Innan intervjuerna, genomfördes en pilotundersökning där en utomstående fick kontrollera att 
frågorna i vår intervjuguide inte var missledande, svårtolkade eller irrelevanta för studiens 
syfte (jmf. Olsson & Sörensen 2011, s.153). Pilotstudien ägde rum onsdag 29 mars 2017 och 
en utomstående person fick läsa igenom frågorna och bedöma deras relevans och tolkning. 
Det framkom att vissa frågor behövde revideras eller tas bort. En fråga om hur respondenterna 
definierar feedback togs bort eftersom den ansågs vara komplicerad och inte heller relevant 
för studiens syfte. En annan fråga om hur respondenten tror att deras arbetsplats skulle se ut 
om medarbetarsamtal inte funnits, omformulerades och förtydligades. Vi valde att istället 
fråga om det skulle gå att identifiera skillnader på arbetsplatsen om samtalen inte hade 
funnits. 

2.6.5 Under intervjuerna 

För att vi och respondenterna skulle utgå från samma definition av medarbetarsamtal, 
presenterades en definition av medarbetarsamtal innan intervjuerna. Det definierades som 
“återkommande samtal mellan medarbetaren och dennes närmaste chef”. Vidare tydliggjordes 
det att vi särskiljer mellan lönesamtal och medarbetarsamtal samt att lönesamtal inte beaktas. 
 
Samtliga intervjuer ägde rum på kontoret där respektive medarbetare eller chef arbetade. 
Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i vilket vi tillsammans med respondenten 
närvarade. Intervjuerna spelades in efter samtycke från respondenterna och upplägget var att 
en av oss höll i intervjun medan den andra tog anteckningar. Totalt genomfördes 8 intervjuer 
jämnt fördelat mellan chefer och medarbetare. Antalet intervjuer bestämdes utifrån vår 
bedömning av att mättnad av data nåtts samt att ingen ny information tillkom. 
 
Under intervjuernas gång styrdes intervjuerna av hur de utspelade sig och efter vilka svar som 
gavs, därför kunde frågorna och i vilken ordning de ställdes avvika från intervjuguiden. 
Anledningen var för att uppnå ett naturligt flyt i intervjun. 
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Nedan ges en översikt av de genomförda intervjuerna. 
 

 Befattning Datum och tid Plats Varaktighet 

Intervju 1 Chef Måndag 3 april 2017, kl. 13.30. På kontoret. Cirka 30 minuter. 

Intervju 2 Medarbetare Måndag 3 april 2017, kl. 14.15. På kontoret. Cirka 25 minuter. 

Intervju 3 Chef Tisdag 4 april 2017, kl. 10.00. På kontoret. Cirka 30 minuter. 

Intervju 4 Medarbetare Tisdag 4 april 2017, kl. 11.30. På kontoret. Cirka 25 minuter. 

Intervju 5 Chef Onsdag 5 april 2017, kl. 13.00. På kontoret. Cirka 25 minuter. 

Intervju 6 Medarbetare Onsdag 5 april 2017, kl. 13.30. På kontoret. Cirka 30 minuter. 

Intervju 7 Medarbetare Tisdag 11 april 2017, kl. 15.00. På kontoret. Cirka 25 minuter 

Intervju 8  Chef Tisdag 18 april 2017, kl. 14.30. På kontoret. Cirka 30 minuter. 

 
Tabell 1: Intervjuöversikt (Egen tabell 2017) 

 
2.6.6 Efter intervjuerna 

Efter varje intervju påbörjades transkribering av insamlad data. Det gjordes samma dag som 
intervjuerna ägde rum. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes genom att gå igenom 
ljudupptagningen och komplettera de anteckningar som fördes under intervjun för att inte gå 
miste om viktig information (jmf. Bryman & Bell 2013, s.489). Vi fick flertalet gånger pausa 
och upprepa inspelningarna för att inte missa information vilket underlättades med hjälp av att 
digital utrustning användes för att spela in intervjuerna. Genom digital inspelning blir 
transkriberingen mer riktig eftersom ljudkvaliteten anses vara bättre än traditionella 
kassettbandspelare (Brown et al. 2016, s.973; Bryman & Bell 2013, s.493). 
 
När transkriberingen av respektive intervju var klar, påbörjades sammanställning av all 
insamlad data. Vi delade upp respektive intervju utifrån olika teman med hänsyn till studiens 
teoretiska referensram. 

2.7 Metodmedvetenhet 
Det kan vara problematiskt att definiera vilken metod som skulle göra undersökningen mest 
trovärdig men för att komma närmare den verkliga kontexten och få en djupare förståelse för 
fenomenet användes kvalitativ forskningsstrategi. Studien syftar till att undersöka 
frågeställningarna utifrån chefens respektive medarbetarens perspektiv och därför ser vi 
intervjuer som en lämplig metod. Det tillåter oss att ta reda på vad respondenterna tycker och 
tänker om medarbetarsamtal samt låta dem berätta det med egna ord (jmf. Brown et al. 2016, 
s.972). Respondenterna får uttrycka sig på sitt eget sätt vilket skulle vara svårt att uppnå med 
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exempelvis enbart enkäter som inte skulle inte beröra ämnet på djupet (jmf. Eksell & 
Thelander 2014, s.28). I slutna enkäter eller intervjuer skulle det vara svårare för 
respondenterna att uttrycka egna och personliga svar vilket kan leda till att de ger andra svar 
än vad som i realiteten representerar deras tankar. Enkäter förhindrar oss att anpassa oss efter 
situationen och ställa följdfrågor när frågorna besvaras vilket intervjuer ger möjlighet till. 
Genom att tillämpa ett kvantitativt angreppssätt omfattas ett större antal respondenter, men 
det valdes bort för att inte gå miste om de djupgående dialoger som förs under intervjuer. 
 
Det var inte heller lämpligt med fokusgrupp som kvalitativ metod eftersom vi anser att 
metoden skulle innebära fler nackdelar än fördelar för studien. Eftersom intervjuerna sker 
gruppvis anser vi att fokusgrupper riskerar att vissa människor inte vågar uttrycka sig till 
fullo. Det kan även skapa grupptryck hos respondenterna och därmed påverka studiens utfall 
på ett negativt sätt. Genom enskilda intervjuer i slutna rum, tror vi att risken för att 
respondenterna inte vågar uttrycka sig kan minska.  
 
Att genomföra observationer ansågs även uteslutet på grund av metodens svårigheter med att 
uppfylla studiens syfte. Om observationer hade ägt rum skulle det bli svårt att ta reda på vad 
medarbetare och chefer tycker samt tänker om medarbetarsamtal och feedback med anledning 
av att det inte kan observeras genom det vardagliga beteendet (jmf. Merriam 1994, s.86). Det 
kan dock tänkas vara möjligt att genomföra studien genom att observera ett pågående 
medarbetarsamtal men vi tror att det skulle vara svårt att observera deltagarnas egentliga 
tankar om samtalet eftersom de troligtvis inte kan utläsas under ett medarbetarsamtal. 

 
För att uppfylla studiens syfte gjorde vi följaktligen bedömningen att kvalitativ 
forskningsstrategi med semi-strukturerade intervjuer var av betydelse för att skapa en 
omfattande och djupgående förståelse för studieobjektet. 

2.8 Forskningsetik 
Studien har tagit hänsyn till etiska principer för att göra forskningen så etiskt rättfärdig som 
möjligt och för att respondenterna ska känna sig trygga med att delta i studien (jmf. 
Denscombe 2016, s.432; Vetenskapsrådet 2002, s.6). 
  
Respondenterna informerades om studiens syfte innan de blev tillfrågade att delta. På plats 
presenterades studiens syfte återigen för respektive respondent innan intervjufrågorna började 
ställas. Det tydliggjordes för respondenterna att intervjun var frivillig, anonym samt kunde 
avbrytas om den intervjuade önskade. Det förklarades att respondenten inte behövde besvara 
en fråga om han eller hon kände sig obekväm eller av någon anledning inte ville besvara den. 
Intervjuerna spelades även in vilket skedde efter samtycke från den intervjuade. All denna 
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information delgavs respondenterna innan respektive intervju påbörjades i syfte att låta dem ta 
ställning till huruvida de kände sig bekväma att medverka eller inte (jmf. Vetenskapsrådet 
2002, s.7, s.9-10). 
 
Samtliga deltagare informerades om att allt material från intervjun endast kommer att 
användas för studiens ändamål och att inspelningarna kommer att raderas efter genomförd 
studie (jmf. Vetenskapsrådet 2002, s.14). 

2.9 Studiens trovärdighet 
Inom kvalitativ forskning används begreppen tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet som 
kriterier för att bedöma och värdera kvalitativa studier. De utgör en motsvarighet till den 
kvantitativa forskningens reliabilitet och validitet (Bryman & Bell 2013, s.402). I slutet av 
avsnittet diskuteras även konsekvenserna av studiens urval av respondenter.  

2.9.1 Tillförlitlighet 

För att uppnå en hög tillförlitlighet i resultatet ska forskningen utföras i linje med de regler 
som finns (Bryman & Bell 2013, s.403), vilket har gjorts eftersom studien inte vrider eller 
vänder på studieobjektet. Vi har även tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som finns 
vilket stärker tillförlitligheten. 
 
Kvalitetsbedömning riktas mot hur forskaren framställer fenomenet som studeras i 
organisationen (Eksell & Thelander (2014, s.219), vilket vi tagit hänsyn till och varit neutrala 
i framställandet. 
 
För att säkerställa att den insamlade datan är tillförlitlig och avspeglar verkligheten på ett 
korrekt sätt har vi båda deltagit under samtliga intervjuer, på så vis förhindras att viktig data 
utelämnas. Båda närvarade under intervjuerna för att tolkningarna av svaren skulle bli så 
transparenta som möjligt (jmf. Eksell & Thelander 2014, s.411). 

2.9.2 Pålitlighet 

Pålitlighet syftar till om resultatet och slutsatser hade blivit detsamma om undersökningen 
genomfördes på nytt av andra forskare (Denscombe 2016, s.411). Vi tydliggör vårt 
tillvägagångssätt för att visa hur vi har kommit fram till våra slutsatser, därav finns det 
möjlighet att upprepa studien på nytt med samma tillvägagångssätt (jmf. Denscombe 2016, 
s.412). Det är svårt att säga att resultatet och slutsatserna blir detsamma om studien upprepas. 
Det finns många faktorer som kan ha en påverkan på resultatet, exempelvis vilka respondenter 
som intervjuas eller om det skett förändringar kring medarbetarsamtal på arbetsplatsen. I en 
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upprepad studie kan sådana förändringar påverka medarbetarnas och chefernas syn på 
medarbetarsamtal. 

 
I kvalitativ forskning tenderar forskarens egna tankar och idéer att bli en integrerad del av 
datainsamlingen och analysen (Denscombe 2016, s.410). Av den anledningen är 
sannolikheten liten att exakt samma data och slutsatser skulle uppnås i en upprepad studie. 
Det förutsätter således att andra forskare gör samma tolkningar. 

2.9.3 Överförbarhet 

Kvalitativa forskare bör eftersträva så kallade thick descriptions, en tät och detaljerad 
redogörelse som andra personer kan använda för att bedöma hur pass överförbara resultaten är 
till en annan kontext eller situation (Bryman & Bell 2013, s.403). Studien utgår från de 
utvalda respondenternas åsikter och tankar vilket gör det svårt att överföra resultatet till en hel 
population. Avgränsningen till att studera en specifik organisation försvårar ytterligare 
överförbarheten eftersom de resultat som kommer från att studera ett fall inte kan representera 
en allmän slutsats (jmf Denscombe 2016, s.412). Vidare kan åsikter och tankar skilja sig från 
person till person vilket gör att en respondents svar inte kan överföras till andra personer. Det 
försvårar även överförbarheten för framtida forskare som ska efterlikna studien (jmf. Merriam 
1994, s.184). 

 
Ett icke-sannolikhetsurval har använts vilket kan leda till att resultaten blir snedvridna och 
därmed inte representativa för hela populationen (jmf. Denscombe 2016, s.66). För att 
studieobjektet ska bli mer generaliserbart inom banksektorn, skulle fler banker deltagit i 
undersökningen. Det skulle ge oss flera olika synvinklar på fenomenet, som i sin tur kan 
skapa ytterligare förståelse. 

2.10 Konsekvenser av urval 
På grund av att vi har påverkat urvalet kan studiens resultat bli lidande i form av att resultatet 
inte representerar målpopulationen till fullo. Vi menar att resultatet kan bli snedvridet 
eftersom urvalet är ett icke-sannolikhetsurval där alla i populationen inte har haft likvärdig 
chans att vara med i studien. Konsekvensen av detta är att vi kan ha missat viktiga personer 
som skulle kunna ha tillfört ny information som avviker från de utvalda respondenternas svar. 
Om vi hade intervjuat andra personer som gett annorlunda svar, skulle det kunnat leda till 
andra resultat och slutsatser än de vi har kommit fram till.  
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2.11 Metoddiskussion 
När kvalitativa intervjuer genomförs finns det en risk att respondenterna inte vågar tala 100 % 
sanning trots att de är anonyma. Det kan påverka studiens resultat eftersom vi utgår från att 
respondenternas uttalanden är ärliga. Intervjuguiden skickades ut till samtliga respondenter en 
vecka innan intervjuerna genomfördes, vilket kan ha påverkat svaren eftersom vederbörande 
haft tid att förbereda sig och reflektera kring sina svar. Det kan ha varit positivt för studien 
eftersom vi fick utförliga samt djupgående svar. Om vi inte hade använt oss av ovanstående 
tillvägagångssätt, finns det en risk att svaren sett annorlunda ut och besvarats genom första 
spontana tanke. Tillvägagångssättet kan även ha påverkat studien negativt eftersom det gav 
respondenten tid att läsa på om ämnet och därmed finns risken att svaren inte representerade 
individens egentliga tankar och åsikter. Vi menar att det finns risk att respondenten känner 
press att leverera svar som denne tror att vi förväntar oss att höra, det vill säga att 
respondenten kan påverkas av den så kallade intervjuareffekten. 
 
Under intervjuerna antecknade vi samt använde ljudinspelning vilket kan orsaka osäkerhet 
hos respondenterna, att de inte vågar yttra sig lika vidgat som de möjligen hade gjort om 
svaren inte varit avsedda för forskningsändamål. Det kan vidare tänkas att anteckningar som 
fördes under intervjun kan ha orsakat stress hos den intervjuade, då anteckningarna skrevs via 
dator och ljudet från knapptryck kan ha utgjort ett störningsmoment. När respondenten ser 
och hör att anteckningar görs under intervjun kan det även leda till att individen känner sig 
stressad och känner en press att prestera (jmf. Bryman & Bell 2013, s.489-490). Enligt 
Bryman & Bell (2013, s.489-490) bör forskaren rikta uppmärksamhet mot vad som sägs i 
intervjun och inte bli distraherad av viljan att föra anteckningar om det. Det är möjligt att 
intervjuerna i denna studie hade utspelats annorlunda om vi båda fokuserade på respondenten 
och inte tog anteckningar. Även fast ingen av respondenterna uttryckte en motvilja gällande 
inspelning av intervjun, vill vi inte utesluta att det kan ha påverkat respondenterna på ett 
negativt sätt. 
 
Studiens intervjuguide bestod av frågor som tenderar att gå in i varandra och ses som snarlika, 
vilket en av respondenterna uppmärksammade under intervjun. Det kan vara en nackdel om 
frågorna är utformade på så sätt att samma information återkommer under intervjuns gång 
eftersom det kan skapa förvirring hos respondenten. Däremot var intervjuguiden designad på 
ett sätt som gav oss möjlighet att få djupa och ingående svar, vilket kvalitativ 
forskningsstrategi syftar. Utförliga svar kunde genereras genom att frågorna hade liknande 
innebörd och att respondenterna fick upprepade chanser att uttrycka sig inom ämnet. 
 
Under samtliga intervjuer satt respondenterna med ryggen mot kontoret så att inga 
distraherande händelser kunde observeras. Det är en fördel eftersom respondenterna på så sätt 
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kunde fokusera helt på intervjun. Om de hade suttit med blicken mot kontoret hade svaren 
kunnat påverkas av eventuella distraktioner från medarbetare eller andra aktiviteter som 
pågick utanför intervjuns väggar. 
 
Ytterligare en aspekt värd att diskutera är att medarbetarsamtal kan skilja sig mellan 
geografiska gränser. I USA och Storbritannien betraktas samtalen som “chefens samtal med 
medarbetaren” medan de i Sverige har utvecklats till att innefatta kopplingar till 
medbestämmande och företagsdemokrati med en betoning på ömsesidighet i samtalen 
(Lindgren 2001, s. 11). Amerikanska medarbetarsamtal tenderar att lägga vikt på 
medarbetarnas prestationer och enbart göra en betygssättning av dessa (ibid), medan den 
svenska varianten av medarbetarsamtal innebär en jämbördig dialog som ska förebygga 
konflikter samt främja tillit och öppenhet (Røvik 2000, s. 51). Studien har inte tagit hänsyn till 
dessa skillnader utan utgår från att samtalen både i Sverige och utomlands har samma 
grundliga innebörd. Däremot bygger det empiriska materialet på medarbetarsamtal i Sverige 
vilket gör att kopplingen mellan teori och empiri kan diskuteras. Vi tror att studien hade blivit 
alltför begränsad i den teoretiska referensramen om en avgränsning gjorts till endast Sveriges 
definition av medarbetarsamtal, svensk litteratur och svenska artiklar. Vidare tror vi att det 
inte skulle finnas tillräckligt med underlag för att uppfylla studiens syfte om en sådan 
avgränsning hade gjorts.  
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3. Tidigare forskning och teori 
I följande avsnitt kommer tidigare forskning och teorier kring medarbetarsamtal, feedback, 
ledarskap och motivation redovisas för att skapa en förståelse hos läsaren kring centrala 
begrepp och teorier som studien baseras på. 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Definitionen av medarbetarsamtal 
Medarbetarsamtal definieras enligt Lindberg (2001, s.9) som “…återkommande samtal 
mellan en arbetstagare och dennes närmaste chef”, vilket även Bernot et al. (2014) och Linna 
et al. (2012) skriver. Vidare skriver Engquist (1990) att samtalen används för planering av 
verksamheten och den enskilda medarbetarens framtid samt för informationsutbyte mellan 
parterna. Samtalen är systematiska, regelbundna, planlagda och förberedda (ibid). De hålls 
ofta årligen (Linna et al. 2012; Odiorne 1990; Sillup & Klimberg 2010) eller löpande, och 
enligt Odiorne (1990) är det mest effektivt att kombinera årliga och löpande samtal. Vidare 
menar Odiorne (1990) att ett årligt medarbetarsamtal inte är tillräckligt eftersom ett helt år 
hinner löpa innan medarbetaren får återkoppling på sitt arbete samt får kännedom om klara 
mål och vilka förväntningar arbetsgivaren har på medarbetaren (Odiorne 1990). Att hålla 
samtalen på löpande basis kan lämpa sig när det finns medarbetare som är nya i sina 
arbetsroller och behöver extra stöd eller utveckling. Samtalen kan användas för att ge chefen 
information om den anställdes behov (ibid). 
 
Ytterligare en definition fås av Rubennowitz (2014, s.212) som beskriver i boken 
“Organisationspsykologi och ledarskap” att medarbetarsamtalet är ett tillfälle när: 

 
“Chefen ger sin syn på medarbetarens sätt att fungera och medarbetaren ger sin syn på 

chefens sätt att fungera”. 
 
Ellneby & Hilgers (2006) och Macey & Schneider (2008) förklarar vikten av att sträva efter 
en positiv grundposition i medarbetarsamtalet för att ett givande samtal ska kunna föras 
mellan båda parter. Det gäller att båda parter respekterar varandra i samtalet och att de får lika 
stort utrymme att dela sina åsikter (ibid), vilket Rubennowitz (2014) presenterar 
medarbetarsamtal som det utmärkta tillfället. Trossing (2010) menar att båda parter har 
möjlighet att komma med åsikter och förbättringsförslag under samtalet. 
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Chefer påstår att årliga samtal hålls med anställda men enligt en undersökning utgör de chefer 
som faktiskt genomför samtalen endast en minoritet (Odiorne 1990). Undersökningen påvisar 
att det inte finns en samsyn mellan chefer och medarbetare gällande hur ofta samt huruvida 
samtalen sker inom organisationen (ibid). Inom samma organisation, förklarar Odiorne (1990) 
att majoriteten av cheferna påstod att samtalen hölls medan majoriteten av de anställda 
rapporterade motsatsen (ibid). Linna et al. (2012), Mani (2002) och Tuytens & Devos (2012) 
presenterar att tidigare studier även påvisar ett missnöje med medarbetarsamtal och enligt 
Selvarajan & Cloninger (2012) upplevs de ofta som orättvisa av anställda. Det krävs att 
anställda accepterar samtalet för att det ska leda till önskade effekter (Linna et al. 2012; 
Tuytens & Devos 2012). 

3.1.2. Syftet med medarbetarsamtal 

Enligt organisationskonsulten Greger Jönsson syftar medarbetarsamtal till “…utveckling av 
såväl människor som organisationen och verksamheten” (Lindgren 2001, s.9). Bernot et al. 
(2014) och Evans & Tourish (2016) skriver likaså, att samtalet är effektivt för att utveckla 
medarbetare och organisationen. I samma spår följer Fellinger (2005) och Mikkelsen (1998) 
som menar att chefer bör använda medarbetarsamtal för att utveckla verksamheten och 
tillvarata medarbetarnas kompetens. Macey & Schneider (2008) betonar att det krävs 
engagerad personal för att nå en framgångsrik verksamhet och organisatorisk effektivitet. 

 
Det finns möjligheter för medarbetarna att under samtalet få fram sina synpunkter angående 
sitt eget arbete samt sin arbetssituation (Fellinger 2005). Enligt Odiorne (1990) känner 
medarbetare sig berättigade till återkommande medarbetarsamtal eftersom de vill få 
återkoppling på sina arbetsprestationer. Mani (2002) skriver att samtalen kan bidra till att 
lågpresterande medarbetare presterar bättre eftersom feedback ges. Vidare menar Mani (2002) 
att samtalen kan möjliggöra att anställda som redan presterar på topp fortsätter på samma spår 
genom att deras positiva beteende förstärks. Denna typ av feedback utgör en väsentlig faktor 
för att förbättra anställdas prestationer på alla nivåer i organisationen (ibid). 
 
Becker et al. (2015) och Semakula-Katende et al. (2013) skriver att medarbetarsamtal kan 
hjälpa medarbetare att få en tydlig bild av vad som förväntas av dem, vilket Becker et al. 
(2015) förklarar kan skapa motivation på arbetsplatsen. Becker et al. (2015) och Meinecke et 
al. (2017) tar upp betydelsen av att medarbetare får stöd i sin personliga utveckling, och 
klarlägger hur medarbetarsamtal ger chans till detta eftersom samtalet möjliggör diskussioner 
kring medarbetarens enskilda behov och utveckling. Att skapa en förståelse för varje 
medarbetares arbetssituation anser Fellinger (2005) är en förutsättning för att kunna stödja 
den enskilde individens utveckling inom verksamheten. Däremot menar Meinecke et al. 
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(2017) att medarbetare med god relation till sin chef får mer stöd och uppmärksamhet från sin 
chef. 

 
Becker et al. (2015) och Levy & Jane (2004) belyser hur organisationer bör främja och inse 
potentialen i samtalen. Samtalen bör vara “...rättvisa, objektiva, transparenta, fokusera på 
kompetensutveckling och lyfta fram medarbetarnas värde” (Becker et al. 2015, s.115). Vidare 
betraktas medarbetarsamtalet som ett verktyg för att samordna medarbetarens mål med 
chefens och organisationens mål (Bernot et al. 2014; Evans & Tourish 2016; Linna et al. 
2012). För att stödja medarbetarnas utveckling och samtidigt förhålla sig till verksamhetens 
mål, finns det enligt Sillup & Klimberg (2010), viktiga punkter som chefer bör gå igenom 
under ett medarbetarsamtal. Punkter som författarna anser vara av betydelse är att fastställa 
medarbetarens mål, framföra feedback på individens prestationer och ge chans för 
vederbörande att framföra åsikter angående sin arbetssituation (ibid). 
 
Sandlund et al. (2011) tar upp att medarbetarsamtal kan ses som en institutionaliserad norm 
som är relaterad till föreställningar om hur chefer samt medarbetare förväntas att vara och 
agera på arbetsplatsen. Chefer är förpliktade till att hålla återkommande möten med särskilda 
syften och strukturer med sina anställda. (Sandlund et al. 2011) 

3.1.3 Feedback 
Feedback är en process i vilken en individ uppmärksammas på sitt beteende och sina 
handlingar samt vilka konsekvenser det medför (Kuylenstierna 2014). Enligt Kuylenstierna 
(2014) och Olofsson (2016) är feedback mest effektivt att utbyta mellan två individer istället 
för i grupp. Genom att prata enskilt läggs mer fokus på individen som tar emot feedback 
vilket enligt Olofsson (2016) kan leda till att båda parter lättare kan behandla innehållet på 
djupet och föra en diskussion.   

3.1.3.1 Feedback i medarbetarsamtal 

I många organisationer är medarbetarsamtal ett tillfälle att ge feedback (Evans & Tourish 
2016; Linna et al. 2012), och enligt Selvarajan & Cloninger (2012) och Wu et al. (2014) 
behöver medarbetare feedback för att förbättra sina prestationer på arbetet. Enligt Kuvaas 
(2011) utgör feedback, tillsammans med målsättningar, centrala aktiviteter i ett 
medarbetarsamtal. En syn på feedback i samband med samtalen ges av Niklas Hallstedt 
(2006): 
 
“Alla vill ha feedback. Sägs det. I verkligheten fasar många för det årliga utvecklingssamtalet 

med chefen då det ska talas om ens brister och starka sidor.” 
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För individer som besitter en chefsställning ingår det i deras arbetsuppgifter att ge sina 
medarbetare feedback (Olofsson 2016). Chefer tillhandahåller feedback till sina anställda i 
hopp om att påverka utfallet av deras prestationer (Dahling et al. 2012). Enligt Lam et al. 
(2002) pekar forskning på att medarbetare efterfrågar feedback och att positiv feedback är 
mer uppskattat än negativ feedback. Negativ feedback tenderar att förkastas av anställda 
(ibid). Däremot poängterar Olofsson (2016) att det inte är lika naturligt att anställda förmedlar 
feedback till sin chef. 
 
Enligt Dahling et al. (2012), Kuylenstierna (2014) och Mulder & Ellinger (2013) är feedback 
ett värdefullt verktyg för att få individer och organisationen att utvecklas och nå framgång. 
Det bidrar till att anställda får en klar bild av sina prestationer (Dahling et al. 2012), och kan i 
sin tur också leda till en förbättrad arbetsinsats hos individen (Gabriel et al. 2014; Mulder & 
Ellinger 2014). Meinecke et al. (2017) skriver att kommunikation innehar en avgörande 
betydelse i att få människor att genomgå attityd- och beteendeförändringar, och enligt 
författarna är medarbetarsamtal huvudsakligen ett kommunikativt verktyg för att uppnå detta. 
Förutsatt att feedback används på rätt sätt, är det ett lönsamt medel för både arbetsplatser, 
grupper och enskilda individer (Kuylenstierna 2014). Empiriska undersökningar har påvisat 
att feedback endast leder till utveckling och förbättring av anställda om de uppfattar 
feedbacken som riktig och användbar (Jain & Jain 2014; Tuytens & Devos 2012). Om inte, är 
chansen stor att de ignorerar den feedback de mottar (ibid). 
 
Kuylenstierna (2014) presenterar att medarbetare som inte får feedback på arbetsplatsen 
stannar upp i sin utveckling och att det blir svårare för individen att förbättra sig samt 
utveckla sin kompetens. Medarbetare känner ofta en saknad av feedback från sin chef på 
arbetsplatsen och Øiestad (2005) poängterar hur viktigt det är att arbetsplatsen utvecklar sitt 
användande av feedback. Tuytens & Devos (2012) tydliggör att en god relation mellan chefer 
och deras anställda ökar de anställdas mottaglighet för feedback. Dock menar Brown et al. 
(2016) och Kuvaas (2011) att individuella faktorer spelar en avsevärd roll i hur en 
medarbetare mottar, bearbetar samt använder mottagen feedback. Följaktligen säger 
kontingensteorin att chefer bedömer vilken taktik som är mest effektiv att använda vid 
framförandet av feedback (Brown et al. 2016). Chefer gör en bedömning och anpassar 
taktiken efter respektive individ (ibid). 

 
Cole (2017) uppger att det kan anses som mer praktiskt att framföra feedback på löpande 
basis istället för att komprimera allt i det formella medarbetarsamtalet. Fortsättningsvis menar 
författaren att informella situationer kan skapa en avslappnad miljö för medarbetaren och att 
det kan upplevas som mer lägligt att leverera feedback i dessa fall (ibid). Vidare skriver 
Kuvaas (2011) att medarbetare som uppfattar sig få låg grad av löpande feedback i vardagen 
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tenderar att bättre ta tillvara på möjligheterna i medarbetarsamtalet i syfte att få återkoppling 
på arbetsprestationer. 

3.1.3.2 Positiv och negativ feedback 

Syftet med positiv feedback är att individen ska förstå vad denne gör bra samt få en utförlig 
förklaring på varför det är bra. Positiv feedback leder enligt Kuylenstierna (2014), Fellinger 
(2005), Wu et al. (2014) och Øiestad (2005) till att individen känner sig uppskattad, delaktig, 
värdefull och accepterad på arbetsplatsen. Det är däremot viktigt att även förmedla negativ 
feedback (Meinecke et al. 2017), vilket Olofsson (2016) beskriver är när en individ 
uppmärksammas på sitt beteende och sitt utförande samt får en förklaring på varför beteendet 
inte är tillfredsställande. 
 
Avsikten med negativ feedback är att förändra ett beteende som i sin tur kan frambringa 
förbättring (Olofsson 2016). Cole (2017) och Pelgrim et al. (2012) tar upp att det kan vara 
svårhanterligt att ta emot negativ feedback eftersom det sker en utvärdering av individens 
beteende vilket kan vara känsligt eftersom individens handlande inte varit tillfredsställande 
för organisationen (Olofsson 2016). Brown et al. (2016) menar att anställda inte gillar att ta 
emot negativ feedback och konstaterar att sättet att kommunicera sådan feedback i ett 
medarbetarsamtal har betydelse för hur den uppfattas samt besvaras av mottagaren. Negativ 
feedback kan leda till personlig utveckling eftersom personen i fråga uppmärksammas på sina 
svagheter genom en öppen dialog mellan chef och medarbetare (Kuylenstierna 2014). Trots 
den väsentliga betydelse av negativ feedback, menar Cole (2017) och Brown et al. (2016) att 
många chefer känner obehag inför att förmedla det. 
 
Enligt Pelgrim et al. (2012) och Olofsson (2016) kan feedback hjälpa individens utveckling. 
Däremot krävs att båda parter gemensamt kommer överens om hur individen bör förhålla sig i 
framtiden för att inte upprepa sitt felaktiga handlingssätt och beteende. Överenskommelsen 
handlar om att medarbetaren får chans att reflektera över feedbacken och möjligtvis få 
kontroll över situationen (ibid), vilket Olofsson (2016) menar kan öka chansen till ett 
förändrat beteende. Om medarbetaren inte hinner reflektera över den negativa feedbacken 
som tagits upp under samtalet är det, enligt författaren, lätt att det endast uppstår en 
motreaktion (ibid). Kuylenstierna (2014) tar likaså upp vikten av att låta feedbacken bearbetas 
för att ge mottagaren utrymme att tyda och tänka igenom den, då vi alla människor är olika 
och tar emot feedback på olika sätt. 

3.1.3.3 Konstruktiv feedback 

En bra chef ska ha förmågan att förmedla såväl positiv som negativ kritik på ett konstruktivt 
sätt (Fellinger 2005). Den konstruktiva kritiken spelar en viktig roll i att uppmärksamma, 
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stödja och utveckla medarbetarna (Fellinger 2005; Knippen & Green 1996). Westergren & 
Englund (2006) poängterar att kritiken måste vara saklig och tydlig för att individen ska ha 
möjlighet att ta emot feedbacken på ett korrekt sätt.   
 
Fellinger (2005) förklarar att kritik kan vara påfrestande och ge upphov till skamkänslor av 
anledningen att många inte är bekväma med att höra att de har presterat eller agerat på ett 
mindre bra sätt. Det orsakar en skör självkänsla och rädsla för kritik (ibid). Fellinger (2005) 
menar att chefer, trots detta, måste framföra kritik i de fall det är påkallat. Fellinger (2005) 
och Katzell et al. (1990) fastslår att människor behöver feedback för att känna uppskattning 
och att återkoppling är viktigt för att få vägledning i hur framtida arbetsprestationer ytterligare 
kan förbättras. Kritik är nödvändigt och kan leda till utveckling, så länge det förmedlas på ett 
mottagligt sätt (Øiestad 2005). 

3.1.3.4 Att ge konstruktiv kritik 

Enligt Øiestad (2005) finns det svårigheter i att leverera kritik på ett konstruktivt sätt. Det är 
lätt att kritiken framförs på ett sätt som gör att mottagaren blir defensiv och uppfattar kritiken 
som negativ (ibid). Kuylenstierna (2014) och Øiestad (2005) presenterar ett tillvägagångssätt 
för att ge konstruktiv kritik vilket baseras på att personen i fråga ska berätta om sin avsikt 
eftersom det är viktigt att tydliggöra för mottagaren om den bakomliggande avsikten med 
kritiken. Konsekvensen av att vara otydlig är att mottagaren kan uppleva kritiken som ett 
angrepp vilket kan leda till att mottagaren instinktivt går i försvarsställning (Øiestad 2005) 

3.1.3.5 Att ta emot konstruktiv kritik 

Människor är känsliga mot kritik och hamnar snabbt i en försvarsställning om kritiken hotar 
individens känsla av att vara accepterad. Ju mer accepterad en människa känner sig, desto mer 
mottaglig blir denne för kritik. Ett sätt att hantera mottagandet av kritik är att undertrycka sin 
instinktiva reaktion och lyssna. Det är viktigt att försöka undertrycka den naturliga impulsen 
att vilja försvara sig själv och istället lyssna på kritiken samt försöka förstå vad personen som 
ger kritiken vill förmedla. (Øiestad 2005). 
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3.2 Sammanfattning av medarbetarsamtalets 
komponenter 
Nedanstående modell har tagits fram för att sammanfatta och åskådliggöra viktiga 
komponenter i ett medarbetarsamtal. 
  

 
Figur 1: Medarbetarsamtalets komponenter (Egen modell 2017). 
 

3.3 Teori 
3.3.1 Ledarskap 
Ledarskap kan ses som en påverkansprocess där avsikten är att få andra människor att agera i 
enlighet med uppsatta mål (Bruzelius och Skärvad 2011; Furtado, Batista & Silva 2011). 
Larsson et al. (2007) skriver att ledarskap handlar om att ansvara för utvecklingen och genom 
att fokusera på att utveckla organisationens mänskliga resurser kan organisationen uppnå 
högre prestanda. Enligt Hersey (1988) behöver en ledare förstå och kunna använda olika 
verktyg för att utöva sitt ledarskap. Bruzelius och Skärvad (2011) menar att forskning inte har 
kommit fram till ett enda sätt att utöva ledarskap men förklarar att det har vuxit fram flera 
olika teorier kring ledarskap och dess funktion (Bruzelius & Skärvad 2011). 

3.3.1.1 Uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap 

Det finns olika ledarstilar och Hersey (1988) menar att ledarstilen beskriver ledarens 
beteende. Hersey (1988) skiljer mellan uppgiftsinriktat respektive relationsinriktat beteende.  
  
Uppgiftsbeteendet karaktäriseras av att ledaren ger klara instruktioner om arbetsuppgifterna 
och att kommunikationen är enkelriktad från chef till medarbetare (Bruzelius & Skärvad 
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2011; Hersey 1988). Det finns således inget intresse hos chefen gällande medarbetarnas 
tankar och åsikter (Hersey 1988). För att skapa förtroendefulla och respektfulla relationer, 
beskriver Hersey (1988) att relationsbeteende kännetecknas av att chefen lyssnar, stöttar och 
uppmuntrar sina medarbetare (Bruzelius & Skärvad 2011). Vidare utmärks relationsbeteendet 
av att det sker en tvåvägskommunikation mellan parterna (Hersey 1988).  
  

 
  
Figur 2: Kommunikationen i uppgiftsorienterat ledarskap respektive relationsorienterat 
ledarskap (Egen modell 2017). 

3.3.1.2 Transformativt ledarskap 

Det transformativa ledarskapet betraktas som det “nya ledarskapet” och har sin kärna i 
förändring och utveckling (Blanchard & Hersey 2011). Det handlar även om att förändra 
beteenden hos anställda (ibid). Ledarskapet utmärks av att ledaren stimulerar sina 
medarbetare till att utvecklas och uppnå sina mål. Chefen skapar känslan av att det finns ett 
genuint intresse av att hjälpa och utveckla medarbetarna, vilket uppmuntrar medarbetarna till 
att vilja uttrycka sina tankar och behov (Tse & Chiu 2012). Vidare skriver Bacha & Walker 
(2013) att chefen uppskattar och värdesätter åsikter samt feedback från sina medarbetare. 
  
Ledarskapet innefattar att det ska finnas en tydlig och repetitiv kommunikation i 
organisationen. Organisationen ska kommunicera sina mål och visioner så att anställda känner 
sig motiverade och inspirerade till att dela samma syn. (Blanchard & Hersey 2011) 

3.3.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap utvecklades av Hersey och Blanchard och handlar om att chefer 
måste anpassa sitt ledarskap efter sina anställda och organisationens kontext (Blanchard & 
Hersey 2011; Holsinger 2008; Lou & Liu 2014). Det finns inte ett bästa sätt att utöva 
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ledarskap på, därför förutsätter det att chefen är flexibel och har förmågan att anpassa sig efter 
olika situationer med hänsyn till sina medarbetare. Tanken med situationsanpassat ledarskap 
är att effektivisera dagliga interaktioner med andra människor. Det finns olika omständigheter 
som påverkar vilken ledarstil chefen använder samt hur effektivt ledarskapet blir. Det baseras 
exempelvis på färdigheten hos individen, situationen, medarbetarens inställning till sina 
arbetsuppgifter och att personen i fråga har förtroende för sin egen förmåga och känner ett 
ansvarstagande för att utföra arbetet. Det är inte bara chefens medarbetare som påverkar 
vilken ledarstil som används och hur effektivt ledarskapet utövas, det beror även på ledaren 
själv, organisationen, krav och arbetssituation. Teorins största fokus ligger på ledarens 
förmåga att anpassa sig till sina medarbetare (Blanchard & Hersey 2011).  

3.3.2 Motivation 
Motivation handlar om att en individ drivs och stimuleras när dennes handlingar påverkas i en 
viss riktning (Bruzelius & Skärvad 2011). Hong & Waheed (2011) förklarar att chefer måste 
uppmärksamma motivation på arbetsplatsen för att i sin tur ha möjlighet att hjälpa sina 
medarbetare att prestera på ett sätt som är tillfredsställande för både individen och 
organisationen. Katzell & Thompson (1990) menar att människor är motiverade till att 
prestera när de trivs på arbetsplatsen och när arbetsuppgifterna är meningsfulla och 
utmanande, vilket enligt Hong & Waheed (2011) hjälper medarbetare att prestera i enlighet 
med organisationens mål. Katzell & Thompson (1990) förklarar att människor behöver 
feedback för att fortsätta prestera och vara motiverade.  

3.3.2.1 Tvåfaktorsteorin 

Frederick Herzberg har utvecklat tvåfaktorsteorin som innefattar olika faktorer som påverkar 
medarbetarnas motivation, vilka är hygienfaktorer och motivationsfaktorer (Bruzelius & 
Skärvad 2011). Hygienfaktorerna innefattar arbetsförhållanden, exempelvis arbetsmiljöer, 
arbetsvillkor, relationer och policys vilka måste vara uppfyllda för att individen ska trivas på 
arbetsplatsen. Motivationsfaktorerna består av faktorer som är relaterade till 
arbetsuppgifterna, exempelvis prestationer, ansvar och uppskattning (Bruzelius & Skärvad 
2011; Herzberg et al 1993; Hersey & Blanchard 1993). Hygienfaktorerna bidrar inte till att 
individen blir motiverad utan hindrar endast vantrivsel (Bruzelius & Skärvad 2011). Individen 
blir motiverad när motivationsfaktorerna är tillfredsställda till exempel att det finns utrymme 
för trivsel, engagemang för arbetsuppgifter och motivation för arbetet (ibid). Abrahamsson & 
Andersen (2005) och Hersey & Blanchard (1993) anser att fokus bör ligga på 
motivationsfaktorerna, eftersom de är effektivast när det handlar om att motivera medarbetare 
på arbetsplatsen. 
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3.3.2.2 Målsättningsteorin 

Locke & Latham grundande målsättningsteorin vilken beskriver effekten av specifika mål 
som kan ses som en motivationsteknik i arbetssammanhang. Teorin går ut på att sätta upp 
rimliga, specifika och höga mål för medarbetaren, vilket ska skapa viljan att prestera och 
arbeta i rätt riktning. När utformningen av medarbetarens mål sker, är det av stor vikt att 
organisationen känner till individens förmågor och tar hänsyn till dennes arbetssituation för 
att kunna framkalla utformade och realistiska mål för både individen och organisationen 
(Locke & Latham 2002). En av de viktigaste faktorerna i målsättning är, enligt Locke & 
Latham, (2006) feedback för att ha möjlighet att följa individens framgång och skapa 
engagemang för organisationens mål. Locke & Latham (2002) förklarar att det är omöjligt att 
förändra eller förbättra sina prestationer om inte feedback förekommer.  
  

 
  
Figur 3: Målsättningsteorin (Egen modell 2017) 

3.3.2.3 McGregors X- och Y teori 

Douglas McGregor är grundaren bakom två kända teorier om motivation och ledarskap som 
han benämnde teori X och teori Y (Noland 2014). Teorierna förklarar ledarskap och 
motivation, och beskriver två olika sätt för chefer att leda utifrån två olika människosyner 
(Larsson et al. 2007; Noland 2014). McGregor menade att ledarskapsbeteendet styrs av vilka 
antaganden cheferna har om motivationen hos sina anställda (Noland 2014).  
Enligt teori X är människor passiva, undviker ansvar, ogillar förändringar och ogillar att ta 
egna initiativ. De gillar inte att arbeta och behöver order för att kunna göra det. Teorin 
innefattar därför ett antagande om att människor behöver ledas av andra och den präglas av ett 
ledarskap med hård övervakning, styrning och kontroll. Människor måste styras och hotas 
med påföljder för att de ska arbeta mot organisationens mål (Bruzelius & Skärvad 2011; 
Gannon & Boguszak 2013; Larsson et al. 2007). Noland (2014) skriver att teori X 
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kännetecknas av en envägskommunikation där kommunikationen endast flödar uppifrån och 
ner. Vidare föreligger en låg grad av yttrande och synpunkter från anställda gällande arbetet 
och arbetssituationen (ibid).  
  
Ett alternativ till teori X är teori Y som präglas av ett ledarskap med ljus människosyn. Enligt 
teorin är människor inte passiva i arbetet utan gillar att arbeta och ta ansvar. Människor söker 
inte efter direktiv utan är självständiga i sitt sätt att arbeta mot organisationens mål. 
Ledningen ansvarar för att utveckla medarbetarna genom att skapa de förutsättningar som 
behövs för att medarbetarna ska kunna nå sin fulla potential och uppnå organisationens mål 
(Gannon & Boguszak 2013; Larsson et al. 2007). Organisationen har som uppgift att förena 
medarbetarens mål med organisationens mål (Bruzelius & Skärvad 2011). Enligt denna 
människosyn blir anställda motiverade genom att de uppmärksammas och att deras 
prestationer bekräftas (Noland 2014).   

  

 
Figur 4: McGregors X- och Y teori (Egen modell 2017). 
 

3.3.3 Feedbackprocessen 

Dahling et al. (2012) och Gabriel et al. (2014) presenterar ett begrepp de kallar feedback 
orientation, vilket de definierar som en individs mottaglighet för feedback. Det handlar om att 
se feedback som nyttigt samt känna ett behov av att ta ställning till feedbacken (Dahling et al. 
2012). Graden av receptivitet för feedback hos anställda antas ha en direkt effekt på hur de 
mottar, tolkar och använder feedback, vilket kan benämnas som de systematiska stegen som 
utgör en feedbackprocess (ibid). För att illustrera hur processen för feedback ser ut, har 
följande modell tagits fram. 
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Figur 5: Feedbackprocessen (Egen modell 2017). 
 
Anställda med hög grad av receptivitet för feedback tenderar att i den första och mottagande 
fasen ha förmågan att bättre kontrollera och övervinna sina känslor när det kommer till att ta 
emot feedback. Det ökar också sannolikheten till att bearbeta feedback på ett meningsfullt 
sätt. Gällande sista fasen då feedbacken används, har anställda med hög grad av feedback 
orientation, större benägenhet till att använda mottagen feedback för att sätta mål och 
förbättra sina prestationer (Dahling et al. 2012; Gabriel et al. 2014). Dahling et al. (2012) 
konstaterar att hög mottaglighet leder till att anställda uppmärksammar feedback från chefer 
och försöker på bästa sätt ta emot feedbacken på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt. Gabriel 
et al. (2014) menar att chefer bör sträva efter att tillhandahålla trovärdig, taktisk och kvalitativ 
feedback till sina anställda. 

3.3.4 80/20-regeln 

Enligt Fellinger (2005) är svenska chefer snåla med att ge beröm till sina anställda medan de 
ger mycket negativ kritik. Fellinger (2005) och Olofsson (2016) menar att kritiken som chefer 
framför bör bestå av 80 % positiv kritik och återstående 20 % ska bestå av negativ kritik. 
Dock tenderar den negativa kritiken att ta större plats i praktiken (Fellinger 2005). 
  

 
Figur 6: 80/20-regeln (Egen modell 2017).  
  
I en artikel från Chef (2016) nämner Hammarkrantz & Hillvesson en feedback-metod som går 
ut på att varva positiv och negativ kritik. Enligt metoden ska feedback inledas samt avslutas 
med positiva delar medan den negativa aspekten framförs mitt emellan, såsom brödet och 
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fyllningen i en hamburgare (Brown et al. 2016; Hammarkrantz & Hillvesson 2016; 
Kuylenstierna 2014). Hammarkrantz & Hillvesson (2016) skriver att metoden kan underlätta 
mottagandet av negativ kritik genom att beröm och negativ återkoppling blandas, vilket enligt 
Brown et al. (2016) skapar en balanserad feedback. Kombinationen av dessa kan däremot leda 
till att den positiva eller negativa kritiken hamnar i skymundan och inte uppmärksammas 
jämbördigt (Hammarkrantz & Hillvesson 2016). Att rama in kritiken med positiv återkoppling 
kan dessutom uppfattas som oärlig feedback från mottagarens sida och frambringa känslan av 
att personen som ger feedback inte vågar gå rakt på sak (ibid). 
  

 
Figur 7: Hamburgermetoden (Egen modell 2017). 
 

3.4 Motivering av valda teorier 

Vi har upptäckt en forskningslucka inom bankbranschen i Sverige gällande medarbetarsamtal 
som studeras i kombination med ledarskap, motivation och feedback. Ovanstående teorier har 
valts för att förena dessa komponenter. Teorierna bedöms relevanta för studien samt ger stöd 
inom det studerade ämnet. Ledarskapsteorierna valdes för att kunna förstå chefernas sätt att 
leda i samband med medarbetarsamtalet och motivationsteorierna valdes för att de skapar 
förståelse ur medarbetarnas perspektiv.  
  
Teorin om uppgiftsorienterat och relationsorienterat ledarskap valdes för att 
kommunikationen mellan chef och medarbetare är, enligt tidigare forskning, en av de 
viktigaste faktorerna inom organisationer. Teorin valdes även för att se vilken ledarstil 
cheferna i denna studie utövar när de kommunicerar med sina medarbetare. Enligt tidigare 
studier, är syftet med medarbetarsamtal att utveckla både medarbetaren och organisationen, 
och det har lett till valet av den andra ledarskapsteorin, transformativt ledarskap. 
Transformativt ledarskap har sin kärna i förändring och utveckling, och teorin anser att det är 
upp till chefen att uppmuntra sina anställda till utveckling, vilket inte tydliggjorts i tidigare 
forskning. Det väckte intresset att undersöka teorin i praktiken, om det är upp till chefen eller 
om båda parter har samma ansvar att frambringa utveckling hos medarbetaren.  
 
Undersökningar som tidigare har gjorts, tar även upp betydelsen av att varje enskild 
medarbetare får stöd i sin personliga utveckling och menar att medarbetarsamtal är ett bra 
verktyg för detta. Det ledde till valet av den tredje teorin, situationsanpassat ledarskap, som 
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sätter ledaren i fokus och handlar om chefens förmåga att anpassa sig till sina medarbetare 
och organisationens kontext. Teorin valdes för att åskådliggöra att alla människor är olika och 
att det inte går att utöva samma ledarstil på alla sina medarbetare.  
  
Under ett medarbetarsamtal är det inte bara chefen som deltar utan det huvudsakliga fokuset 
ligger på medarbetaren, därför har vi även inkluderat teorier som betonar medarbetarens roll. 
Tvåfaktorsteorin valdes för att den beskriver olika faktorer som påverkar medarbetarnas 
motivation. Det har i tidigare studier betonats att det krävs engagerad personal för att nå 
framgång och effektivitet inom organisationen. Den andra teorin är målsättningsteorin som 
handlar om att sätta upp mål för den enskilde medarbetaren som i sin tur ska motivera 
medarbetaren att vilja prestera på arbetsplatsen. Teorin har valts för att den betonar vikten av 
att sätta mål vilket medarbetarsamtal är ett bra verktyg för, enligt tidigare forskning. 
McGregors X och Y teori anses relevant för att den beskriver kopplingen mellan ledarskap 
och motivation, vilket kan bidra med förståelse för beteendet hos de chefer och medarbetare 
som deltar i studien.  
  
Tidigare studier pekar på att feedback är det centrala i medarbetarsamtalet och att feedback är 
ett värdefullt verktyg för att utveckla både individen och organisationen. För att kunna 
undersöka mottagligheten för feedback och de faktorer som påverkar mottagandet, valdes de 
aktuella teorierna som har presenterats i teoriavsnittet. Feedbacksprocessen anses relevant 
eftersom den redogör olika faser en person går igenom när denne mottar feedback. Teorin 
presenteras för att tydliggöra att individen själv kan påverka mottagandet av feedback 
beroende på dennes receptivitet för feedback. Slutligen beskrivs 80/20 regeln som anser att 
mottagandet för feedback kan underlättas om den negativa feedbacken framförs i mitten, 
emellan all positiv feedback.
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4. Empiri och analys 

I följande avsnitt presenteras insamlad data från samtliga intervjuer som sedan kopplas till 
tidigare forskning och utvalda teorier i den teoretiska referensramen.  
  

4.1 Medarbetarsamtal på Handelsbanken 

Respondenterna blev tillfrågade att beskriva vilka erfarenheter de har av medarbetarsamtal 
och hur det ser ut på deras arbetsplats. Bland alla tillfrågade hade samtliga chefer och 
medarbetare erfarenhet av samtalen. 

Samtliga chefer och medarbetare angav att medarbetarsamtal hålls i verksamheten, vilket 
chefer bör använda sig av för att driva verksamheten framåt enligt Becker et al. (2015), 
Fellinger (2005), Levy & Jane (2004) och Mikkelsen (1998). Båda respondentgrupperna 
berättade att samtalet är planlagt och hålls regelbundet en gång per år vilket går hand i hand 
med hur Engquist (1990) och Lindgren (2001) definierar medarbetarsamtal. Att ha samtalen 
på årsbasis menar Linna et al. (2012), Odiorne (1990) och Sillup & Klimberg 2010 är vanligt 
förekommande. 

“Samtalet är en gång per år men det som sägs följs upp mer frekvent för att sedan ha en grund för 
utveckling och leverans.” (Chef) 

Vi fick beskrivet för oss att det årliga medarbetarsamtalet hålls i början av året och följer en 
verksamhetsplanering för att planera kommande arbetsår. Det går i linje med Engquists 
(1990) påstående om att samtalen kan tillämpas för planering av verksamheten och 
medarbetarens framtid. Enligt respondenterna är samtalen nödvändiga för att verksamheten 
ska fungera. 

Samtliga respondenter berättade att det årliga samtalet kan kombineras med löpande 
uppföljningssamtal, vilket Odiorne (1990) menar är effektivt. Uppföljningssamtalen syftar till 
att följa upp det som har sagts under det årliga samtalet. 

“I och med att vi får så bra stöd kan man ju i vilket läge som helst boka en tid med den närmsta chefen 
och diskutera de frågor som man känner att man vill ta upp.” (Medarbetare) 
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“...sen ska vi ha månadsuppföljningar men det får vi välja själva hur frekventa de är.” (Medarbetare) 

Från intervjuerna med cheferna framkom det att de har stor frihet i att utforma samtalen själva 
och att samtalen är anpassade till den enskilda individen. Samtliga chefer gav samma bild av 
att det är individuellt hur ofta uppföljningssamtal sker och att mycket beror på medarbetaren 
och om det finns behov av uppföljning. Det kan jämföras med situationsanpassat ledarskap 
som utvecklades av Hersey och Blanchard (Blanchard & Hersey 2011; Holsinger 2008; Lou 
& Liu 2014), som också tar upp betydelsen av att anpassa sig till den enskilde individen. 
Samtliga chefer gav en enhetlig bild av att samtalen har annorlunda utformning och frekvens 
beroende på individen, vilket enligt teorin om situationsanpassat ledarskap, är ett effektivt 
ledarskap (Blanchard & Hersey 2011; Holsinger 2008; Lou & Liu 2014). En chef tillade att 
det finns stor frihet i samtalens utformning eftersom det ska passa individen och individens 
förutsättningar, vilka är olika för alla. Det är även teorins största fokus, att som chef ha 
förmågan att kunna anpassa sig till sina medarbetare (Blanchard & Hersey 2011).  

Majoriteten av cheferna nämnde också att samtalets frekvens kan bero på hur länge 
medarbetaren har varit anställd eftersom det generellt behövs uppföljning oftare med en 
nyanställd jämfört med en anställd som arbetat längre. Det stödjer likaså konceptet med 
situationsanpassat ledarskap eftersom det visar att cheferna är flexibla och anpassar sig 
beroende på individen och organisationens kontext. (Blanchard & Hersey 2011; Holsinger 
2008; Lou & Liu 2014). Chefernas uttalanden angående samtalets frekvens, bekräftas även av 
Odiorne (1990) som menar att samtal på löpande basis är vanligare för nya medarbetare 
eftersom de är nya i sin arbetsroll och kan därför behöva extra stöd och utveckling. 

“Tycker att det är viktigt att stämma av med vederbörande hur ofta man vill ha det. Jag finns 
tillgänglig till den frekvens som önskas, känner man inte att det behövs och eftersträvas fler samtal så 

behövs det kanske inte fler.” (Chef) 

“Samtalen ser väldigt olika ut beroende på om du är ny kollega, senior kollega men även vilka 
arbetsuppgifter du jobbar med på kontoret.” (Chef) 

“Samtalen ser väldigt olika ut beroende på vem man pratar med.” (Chef) 

Ett annat påstående som Odiorne (1990) nämner är att tidigare undersökningar har visat att 
det saknas samsyn mellan chefer och medarbetare kring huruvida medarbetarsamtal hålls i 
organisationen, vilket inte överensstämmer med vår studie. Utifrån intervjuerna finns det en 
tydlig samsyn bland chefer och medarbetare gällande denna fråga.   
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Samtliga respondenter gav bilden av att de är positivt inställda till samtalen. Två av 
medarbetarna var särskilt konkreta i sina uttalanden om att de har positiva erfarenheter av 
medarbetarsamtal. 

“Jag har haft väldigt goda erfarenheter av just medarbetarsamtal på så sätt att jag delvis har kunnat 
uttrycka mig och få stöd i de områden jag velat utvecklas inom, fått feedback och möjlighet att lämna 

feedback. Så sett till det hela har jag en positiv inställning till medarbetarsamtal.” (Medarbetare) 

“Jag har aldrig upplevt det som något konstigt, att man suttit och pratat och det har bara varit 
positivt.” (Medarbetare) 

Många tidigare studier har pekat på att anställda upplever missnöje med medarbetarsamtalet 
(Linna et al. 2012; Mani 2002; Tuytens & Devos 2012) och att samtalen ofta upplevs som 
orättvisa (Selvarajan & Cloninger 2012). Vi ser däremot ingen sådan koppling till denna 
studie eftersom ingen av respondenterna gav en liknande bild. Istället uttryckte de överlag en 
positiv inställning till samtalen och deras funktion. Denna studie finner inte heller stöd för 
synen som ges av Hallstedt (2006), att många fasar för det årliga medarbetarsamtalet. 
 

4.2 Synen på medarbetarsamtal 
Samtliga respondenter blev tillfrågade om de ansåg att medarbetarsamtalet hålls tillräckligt 
ofta i organisationen, om samtalen upplevs som obligatoriska eller frivilliga och om 
respondenten upplever att det finns några krav på denne under samtalet. 

På frågan om samtalen hålls tillräckligt ofta, svarade samtliga respondenter ja. Medarbetarna 
uttryckte att de är nöjda med samtalens nuvarande frekvens och att samtalen inte behöver 
hållas oftare. Medarbetarna har själva möjlighet att boka en tid för uppföljning med chefen 
under året och kan på så vis styra över hur ofta samtalet bör hållas. En medarbetare menade 
att denne inte har behov av att ha samtalen oftare. 

“...jag känner att jag inte är i behov att ha det oftare, det har fungerat bra, en del kanske vill ha oftare 
men för mig räcker det en gång om året. Om det inte är något speciellt då kan man ju ta upp det när 

som helst med chefen.” (Medarbetare) 

Däremot menade en av cheferna att denne skulle kunna ha samtalen mer frekvent. 
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“Ja det tycker jag nog, men handen på hjärtat tror jag man kan ha ännu högre frekvens. Just för att 
ge ett utrymme för diskussioner och det kan dyka upp nya frågeställningar, feedback och 

utvecklingsåterkoppling.” (Chef) 

En chef menade att den nuvarande frekvensen är bra då den följer bankens 
verksamhetsplanering. En annan chef berättade att en avstämning görs kring hur ofta samtalen 
behövs. 

“Behöver inte vara oftare eller mindre sällan än vad det i nuläget är.” (Chef) 

Enligt Odiorne (1990) är ett årligt medarbetarsamtal inte tillräckligt på grund av att det dröjer 
ett helt år innan medarbetaren får återkoppling på sitt arbete och får veta vilka mål och 
standarder som gäller. Respondenterna ansåg att samtalen hålls tillräckligt ofta i 
organisationen eftersom möjligheten till att boka uppföljningssamtal finns. Således dröjer det 
inte ett år tills återkoppling sker eftersom uppföljningssamtalen finns samt att många av 
cheferna ansåg att löpande avstämningar görs dagligen utan att det behöver tas upp i specifika 
medarbetarsamtal. Därför finns en koppling mellan respondenternas svar och Odiornes (1990) 
påstående.  

Samtliga chefer och medarbetare hade en samsyn kring att det årliga medarbetarsamtalet är 
mer eller mindre obligatoriskt, vilket kan liknas med vad Sandlund et al. (2011) skriver, att 
medarbetarsamtal kan ses som en institutionaliserad norm som chefer är förpliktade till att 
hålla. Om chefer är förpliktade till att hålla samtalen kan det förklara faktumet att samtliga 
chefer och medarbetare ansåg att samtalen är mer eller mindre obligatoriska i verksamheten. 

En av medarbetarna beskrev att medarbetarsamtal är en policy i banken men var tydlig med 
att en bra chef skulle genomföra samtalen även om denna policy inte fanns. Detta för att 
gemensamt komma fram till vad som är lämpligt för individen och företaget, vilket pekar på 
att situationsanpassat ledarskap föredras av medarbetarna eftersom det är då chefen anpassar 
sig efter den enskilde individen och organisationens kontext (Blanchard & Hersey 2011; 
Holsinger 2008; Lou & Liu 2014).  

I samma spår tydliggjorde två av de tillfrågade cheferna att de vill att medarbetaren ska vilja 
gå till samtalet frivilligt. Samma respondenter ville inte se det som att kravet på att ha 
samtalen är anledningen till varför de hålls idag. 
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“Obligatoriska, absolut. Svårt att säga nej till. Du kan ju inte säga “nej jag vill inte ha det”. Det 
ingår i verksamheten.” (Medarbetare)  

“En blandad fråga, men ja de är någorlunda obligatoriska.” (Medarbetare) 

“Jag tycker att det är obligatoriskt men hoppas att man vill gå till dem för att det ger något, trots att 
det är obligatoriskt. “ (Chef) 

“Sen att det är ett krav, ja men det är inte därför vi gör det skulle jag inte påstå, absolut det ska göras 
men sen är ju syftet för en bra utveckling för medarbetare och organisation.” (Chef) 

En annan chef menade att samtalen kan ses som obligatoriska på ett positivt sätt eftersom de 
är bra att ha för medarbetarnas utveckling, vilket även stöds av en annan chefsrespondent. En 
chef uttryckte att det är en förutsättning för att verksamheten ska fungera och att det är ett 
krav från dennes chef att samtalen ska hållas. Det kan även kopplas till att chefer har en 
förpliktelse att hålla samtalen, som Sandlund et al. (2011) skriver. 

“Det är väldigt viktigt i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagaren, att samtalen finns där som 
en grund för arbetet. Det går inte att hoppa över samtalet.” (Chef) 

“Tror det är svårt om man aldrig skulle prata ihop sig om verksamheten, då tror jag inte man gör ett 
bra jobb eller trivs.” (Chef) 

“Där spelar chefen en viktig roll i att hitta det som medarbetaren vill lära sig och hur man tar sig dit 
och vad är det som krävs för att komma dit, vilka mål har medarbetaren.“ (Chef) 

Ovanstående citat kan kopplas till Y teorin som innebär att ledaren hjälper till att förena 
medarbetarens mål med organisationens mål (Bruzelius & Skärvad 2011). Enligt X teorin är 
antagandet att människor måste styras och hotas med påföljder för att de ska arbeta mot 
organisationens mål (Bruzelius & Skärvad 2011; Gannon & Boguszak 2013; Larsson et al. 
2007), vilket står i kontrast med både medarbetarnas och chefernas uttalanden. Utifrån 
insamlad empiri anses Y teorin vara bättre applicerbar på respondenterna än X teorin, 
eftersom de gav bilden av att självständigt arbete och eget ansvar uppskattas. Cheferna 
berättade även att de vill utveckla medarbetarna vilket kan uppfattas som att organisationen 
har en ljus människosyn i enlighet med Y teorin. 

På frågan om respondenterna upplever att det finns krav på dem under samtalet, uppgav alla 
chefer utom en att det finns krav på hur de ska agera som chef under samtalet. 
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“Ja det är ju jätteviktigt hur jag agerar. Jag håller i samtalet och medarbetaren ska tycka det är 
meningsfullt och veta varför vi sitter där och att det ska ge någonting.“ (Chef) 

En respondent kände krav på sig att som chef stötta medarbetarna i deras utveckling. 

“...medarbetare ska kunna ställa krav på mig. Att i min utveckling hur jag som chef kan stötta, vilka 
krav är rimliga som är ställda, hur ska jag nå och hjälpa i denna utveckling. I den bemärkelsen 
känner jag krav, att man följer upp utvecklingen och hjälper att stödja dess utveckling.” (Chef)  

Bland både intervjuade chefer och medarbetare framkom det upprepade gånger att utveckling 
utgör en viktig del av medarbetarsamtal och att samtalet är av betydelse för att utveckla både 
medarbetare och verksamheten. Enligt Bernot et al. (2014), Evans & Tourish (2016) och 
Lindgren (2001) är detta ett centralt syfte med medarbetarsamtal.  

Fellinger (2005) och Sillup & Klimberg (2010) betonar vikten av att chefen skapar en 
förståelse för varje enskild medarbetare, för att på bästa möjliga sätt kunna stödja i dennes 
utveckling. De medverkande cheferna berättade likaledes att samtalet är ett bra verktyg för att 
skapa en förståelse för den enskilde individen, som i sin tur gör att de kan ge vederbörande 
det stöd som behövs. En av cheferna tydliggjorde att chefen har en viktig roll i att anpassa sig 
utifrån respektive medarbetare. 
  
“Där spelar chefen en viktig roll i att hitta det som medarbetaren vill lära sig och hur man tar sig dit 

och vad är det som krävs för att komma dit, vilka mål har medarbetaren.“ (Chef) 

Chefernas uttalanden pekar på ett situationsanpassat ledarskap (Blanchard & Hersey 2011) 
eftersom de angav att de anpassar sig efter varje individ och att medarbetarsamtalet är ett bra 
tillfälle för att skapa förståelse för respektive medarbetare. En chef var särskilt tydlig med att 
denne känner krav på att stötta och hjälpa sina medarbetare i deras utveckling. Enligt 
Meinecke et al. (2017) får medarbetare med god relation till sin chef, bättre stöd och 
uppmärksamhet från chefen, vilket vi däremot inte finner underlag för i denna empiriska 
studie. 

En chef ansåg att det inte finns några krav på sitt agerande som chef men att sitt uppförande är 
viktigt. Respondenten förklarade därefter hur kraven som lätt kan glömmas bort är de mjuka 
delarna och att det är viktigt att fråga hur medarbetaren mår, om trivsel på arbetet eller om det 
är tufft hemma vilket kan påverka arbetet. 

Samtliga fyra medarbetarna ansåg att det inte finns några krav på vad som ska tas upp under 
samtalet, däremot kan det finnas vissa frågor som är väsentliga att ta upp för att på bästa 
möjliga sätt kunna bidra till verksamhetens utveckling under arbetsåret. En medarbetare 
tydliggjorde att det ligger i ens egna händer och att samtalet kan vara ett bra verktyg för att 
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klargöra sin utveckling. Eftersom gemensamma mål diskuteras under samtalet, menade 
samma respondent att det kan bli svårt att få samtalet att fortgå om man som medarbetare inte 
säger någonting. 

4.3 Samtalets funktion 
Respondenterna fick beskriva samtalets betydelse för dem, vad de vill uppnå med samtalet 
samt vilka skillnader de tror skulle uppstå om samtalen inte förekom på arbetsplatsen. 

Samtliga chefer och medarbetare berättade att medarbetarsamtal har en stor betydelse för 
dem. För cheferna handlar det om att de får chans att uppmärksamma medarbetarna. En chef 
jämförde det med att vara förälder; att personen i fråga blir glad när dennes barn utvecklas, 
trivs och presterar. På samma sätt är det att vara chef och ha medarbetare, och då menar denna 
chef att samtalen behövs för att kunna uppmärksamma medarbetarnas utveckling, trivsel och 
prestationer. En annan chef menade att medarbetarsamtal skapar betydelse genom att 
personen i fråga får veta hur dennes medarbetare trivs. 

“Hur tycker dem att det är? Är det för mycket eller för lite? Har du utmaningar? Funkar det med 
resten av gänget? Funkar du och jag? Funkar det med den andra chefen? Alla saker tar man ju upp 

på samtalet och förhoppningsvis får man reda på allting.”(Chef) 

Vid frågan om vad de tillfrågade cheferna ville uppnå med samtalet, betonades ytterligare 
uppmärksamheten för medarbetaren och dennes utveckling. De vill att medarbetaren ska 
känna sig sedd, trivas på jobbet och menade att det kan leda till bättre arbetsprestationer, 
vilket enligt Macey & Schneider (2008) är en förutsättning för en framgångsrik verksamhet 
och organisatorisk effektivitet. Det pekar på ett relationsorienterat ledarskap där chefen 
lyssnar, stöttar och uppmuntrar sina medarbetare (Hersey 1988). Medarbetarna berättade att 
samtalet är betydelsefullt för att de blir sedda och att det ges gehör och feedback på 
prestationer. Det går i linje med tvåfaktorsteorin, där fokus bör ligga på motivationsfaktorerna 
som består av exempelvis uppskattning, för att frambringa motiverade medarbetare 
(Abrahamsson och Andersen(2005; Hersey och Blanchard 1993). 

“Jag vill absolut uppnå att medarbetarna känner sig sedda, både mjuka delarna och jobbitar. Tror 
man trivs på ett jobb och gör ett väldigt bra jobb om man känner att man blir sedd.” (Chef)  

“Viktigt för chefer är att se medarbetarna. Samtalet är ett sätt att se medarbetaren.” (Chef) 

Samtliga respondenter var ense om att medarbetarsamtal är ett sätt att diskutera fram mål för 
individen i förhållande till organisationens mål. Cheferna betonade vikten av att samtalet ska 
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vara meningsfullt och att chef och medarbetare ska ha en gemensam syn på vad som är 
rimliga mål för just den medarbetaren. Samma syn gavs av medarbetarna som förklarade att 
medarbetarsamtalet är betydelsefullt eftersom parterna gemensamt kommer fram till tydliga 
målsättningar. Det går i linje med målsättningsteorin som tar upp vikten av att chefen känner 
till individens förmåga när utformningen av medarbetarens mål sker (Locke & Latham 2002).  

Både medarbetarna och cheferna hade en gemensam syn på att medarbetarsamtalet är ett 
tillfälle att klarlägga rimliga och specifika mål för medarbetaren i förhållande till 
organisationens mål, vilket enligt Locke & Latham (2002) bidrar till motiverade medarbetare. 
Medarbetarna menade att samtalet är ett sätt att dela samma mål som organisationen och se 
om båda parterna har en samsyn angående hur året gått. Exempelvis om medarbetaren har 
blivit tillräckligt sedd och vad som fungerat bra eller vad som fungerat mindre bra. Samtalen 
används för att kommunicera organisationens och individens mål vilket påvisar förekomsten 
av ett transformativt ledarskap enligt Blanchard & Hersey (2011). Målen kommuniceras för 
att inspirera anställda till att dela samma syn som organisationen (Blanchard & Hersey 2011) 
vilket även cheferna i studien betonade, eftersom individens mål sätts i förhållande till 
organisationens mål.  

  
Nedanstående citat handlar om att individuella och gemensamma mål fungerar som en 
motivationsfaktor, vilket är innebörden av målsättningsteorin. 
  
“Det sätter motivation för oss, det är styrt efter det organisationen vill uppnå, sen därefter sätta mål 
på sig själv för att hjälpa till att nå målen som organisationen vill uppnå. En reminder hur man ska 

hjälpa organisationen att nå sina mål.” (Medarbetare) 
  

Målsättningsteorin tar upp höga mål som en motiverande faktor för att vilja prestera bättre 
(Locke & Latham 2002), vilket inte framgick av respondenterna. Ingen av de tillfrågade 
nämnde att höga mål är något som skapar motivation.  
  
En av cheferna beskrev däremot betydelsen av att ha en gemensam väg mot målet. 
  
“Jag tror inte att man skulle känna samma samhörighet och vara medveten om vad vi har för mål och 

den gemensamma vägen ditåt” (Chef) 

Respondenterna ser samtalet som ett sätt att gemensamt diskutera fram rimliga mål för den 
enskilde individen i förhållande till organisationens mål, som enligt Sillup & Klimberg (2010) 
är av stor vikt i samtalet. På samma sätt framför Bernot et al. (2014), Evans & Tourish (2016) 
och Linna et al. (2012) att medarbetarsamtalet kan ses som ett verktyg för att samordna den 
enskilda medarbetarens mål med organisationens mål. 



	

	 39	

Samtalet är samtidigt ett tillfälle att få veta vad arbetsgivaren förväntar sig av de anställda, 
enligt Becker et al. (2015) och Semakula-Katende et al. (2013). Vidare menar Becker et al. 
(2015) att det kan skapa motivation på arbetsplatsen om anställda får en tydlig bild av vad 
som förväntas av dem, vilket också bekräftades av medarbetarna.  

Bland de tillfrågade cheferna poängterades det även att samtalet är en viktig prioritet för att ta 
upp ämnen som vanligtvis inte diskuteras i förbifarten. 

“Det är viktigt att lyfta frågeställningar som inte annars kommer upp. Sitter man i ett personligt möte 
så kommer det vanligtvis upp frågeställningar som man annars inte tar upp.” (Chef) 

 
Vidare tillade en av cheferna att individens utvecklingspotential och styrkor beaktas under 
samtalet. Chefen tar även hänsyn till om det krävs någon utbildning för medarbetaren. Det 
framkom att medarbetarsamtalet är ett tillfälle för medarbetaren att få bekräftelse på utförda 
prestationer vilket kan jämföras med motivationsfaktorerna i tvåfaktorsteorin. Prestationer, 
ansvar och uppskattning är exempel på motivationsfaktorerna som är kopplade till 
arbetsuppgifterna (Bruzelius & Skärvad 2011; Herzberg et al 1993; Hersey & Blanchard 
1993). Bland medarbetarna framkom betydelsen av att få bekräftelse på utförda prestationer, 
att uppmärksammas på sitt arbete och få upplysning om att ens arbete bidrar till 
organisationen, vilket enligt tvåfaktorsteorin (Abrahamsson & Andersen 2005; Hersey & 
Blanchard 1993) skapar motiverade medarbetare. I linje med tvåfaktorsteorin, presenterar 
McGregors Y teori (Noland 2014) att medarbetare motiveras när de uppmärksammas och får 
bekräftelse på utförda prestationer.  

“Få bekräftelse på det man gör, att det märks och att det gör skillnad.” (Medarbetare) 

Enligt Ellneby & Hilgers (2006), Rubennowitz (2014) och Trossing (2010) är 
medarbetarsamtalet ett tillfälle där båda parter kan uttrycka tankar, känslor och förslag. 
Respondenterna beskrev samtalet som ett forum där man får uttrycka sig och ta upp de frågor 
som medarbetaren vill diskutera. En av medarbetarna beskrev vikten av att det finns tid, plats 
och utrymme där båda parter möter varandra och kan utbyta tankar och idéer, vilket stödjer 
Engquists (1990) påstående om att samtalen finns för att utbyta information. Det kan kopplas 
till relationsorienterat ledarskap eftersom det sker en tvåvägskommunikation och chefen 
lyssnar och visar engagemang för medarbetarna (Hersey 1988). Det kan även liknas med vad 
Kuylenstierna (2014) och Olofsson (2016) menar, att medarbetarsamtalet är ett sätt att 
fördjupa sig i innehållet och föra en diskussion, part gentemot part. Däremot står det i kontrast 
mot uppgiftsorienterat ledarskap där kommunikationen är enkelriktad från chef till 
medarbetare och där det inte förekommer något intresse från chefens sida gällande åsikter och 
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tankar från medarbetarna (Bruzelius & Skärvad 2011; Hersey 1988). Båda parter får uttrycka 
sina tankar och åsikter vilket visar på att det föreligger en dubbelriktad kommunikation, och 
inte bara kommunikation från chefens sida som uppgiftsorienterat ledarskap innebär. 

Båda parter får utbyta tankar och idéer vilket visar att arbetsgivaren är mån om sina anställda, 
menade medarbetarna. Samtalet ger medarbetarna möjlighet att framföra sina synpunkter på 
sitt eget arbete och sin arbetssituation (Fellinger 2005; Sillup & Klimberg 2010), vilket stöds 
av följande citat samt av vad chefer och medarbetare sa under intervjuerna. 

“...jag ser det som en plattform att utbyta sin syn på arbetsplatsen och ens eget arbete.”(Medarbetare) 

Av medarbetarna framkom det även att de har möjlighet att påverka verksamheten genom att 
exempelvis framföra förslag på förändringar och förbättringar under samtalet, vilket Trossing 
(2010) menar är ett av samtalets syften. Det har också koppling till målsättningsteorin som tar 
upp feedback som en av de viktigaste faktorerna med målsättning, för att på så sätt ha 
möjlighet att förändra och förbättra individens prestationer. Däremot ställer sig 
respondenternas svar emot teori X som menar att människor inte gillar förändringar och att ta 
egna initiativ (Bruzelius & Skärvad 2011; Gannon & Boguszak 2013; Larsson et al. 2007). 
Eftersom medarbetarna berättade att de kan framföra förslag på förbättringar och 
förändringar, tyder det på att det finns en likhet med människosynen enligt teori Y. 

Gällande frågan om varför respondenterna tror att samtalen hålls, berättade en chef att 
Handelsbanken bygger på föreställningen om att människan tar ansvar för sin egen utveckling 
och att människan utvecklas när eget ansvar tas och fås. 

“Ett sätt att se till att dessa synkar på ett bra sätt är ju medarbetarsamtal. Så det är inbyggt i 
organisationen att vi har en människovärdesyn på oss kollegor att man ska må bra, trivas och fungera 

på ett bra sätt. Så därför är det ett otroligt viktigt samtal att ha.” (Chef) 
  
I ovanstående citat, poängterar chefen att organisationen framhåller en god 
människovärdesyn, där trivsel och välmående ska vara ett faktum på arbetsplatsen. Det kan 
kopplas till tvåfaktorsteorin som utvecklades av Frederick Herzberg där trivsel och välmående 
innefattas i hygienfaktorerna. Teorin påpekar att medarbetare inte blir motiverade på 
arbetsplatsen förrän hygienfaktorerna är uppfyllda (Bruzelius & Skärvad 2011; Herzberg et al 
1993; Hersey & Blanchard 1993). Chefen beskriver betydelsen av att medarbetare mår bra 
och att medarbetarsamtal är ett bra verktyg för att diskutera medarbetarnas välmående och 
trivsel. 
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Två av cheferna ansåg att samtalen hålls för att uppmärksamma medarbetarna så att de känner 
sig sedda och känner att de får utvecklas och få stöd, vilket även här tyder på ett 
relationsorienterat ledarskap eftersom chefen visar engagemang för sina medarbetare (Hersey 
1988). 

“Handlar om att ge den uppmärksamheten som våra medarbetare förtjänar, att man känner att man 
syns och vet vad man vill, och att det kommer fram. Men också ett sätt att styra verksamheten. Allt 
handlar om att utveckla organisationen vidare och det är medarbetare som är organisationen.” 

(Chef)  

“För vi lever ju av personalen, det är den viktigaste tillgången den här arbetsplatsen har. “ 
(Medarbetare)  

Medarbetarna betraktas som organisationens kärna. Det skapar uppfattningen att 
organisationen värdesätter medarbetarnas kompetens och vill driva verksamheten framåt, 
vilket är varför samtalen bör hållas av chefer (Fellinger 2005; Mikkelsen 1998). 

Bland medarbetarna beskrev två av dem att samtalet är ett sätt att specificera målsättningar 
från företagets sida för att skapa medvetenhet om verksamhetens mål och att det är ett sätt för 
chefen att få en överblick över individens arbetssituation. En medarbetare tog även upp 
chefen som en viktig faktor i samtalet och menade att chefen spelar en viktig roll i hur 
samtalet uppfattas. Enligt majoriteten ligger organisationens intresse i att medarbetaren ska 
prestera så bra som möjligt och i enlighet med målen, men att samtalen också finns för att 
arbetsgivaren är mån om sina anställda. 

“För att de ska kunna säga att de gör det, nej men delvis så är det väl, av viss mån är det väl för 
företaget ska kunna hävda att vi har gjort det som dem kan förväntas av oss arbetsgivare.” 

(Medarbetare) 

“Det känns lite grann ibland att vi gör det här för att vi ska ha en tydlig struktur på saker och ting, 
inte bara för att eller att vi vill ha det egentligen, det skulle jag inte hävda.” (Medarbetare) 

Ovanstående citat representerar synen hos två medarbetare som menade att samtalen 
genomförs som ett resultat av institutionella krav. Det vill säga att samtalen delvis hålls för att 
företaget ska kunna hävda att de har gjort vad som förväntas av dem som arbetsgivare och att 
samtalet bara är något som betas av från deras sida. Det kan kopplas till att medarbetarsamtal 
kan ses som institutionaliserad norm som chefer har en förpliktelse att hålla med anställda 
(Sandlund et al. 2011). Däremot delades denna syn inte av resterande respondenter. 
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Samtliga respondenter blev tillfrågade om de tror att det skulle gå att identifiera några 
skillnader på arbetsplatsen om medarbetarsamtal inte utfördes, vilket alla var ense om att det 
skulle. En av cheferna svarade väldigt konkret att arbetsplatsen skulle bli sämre och 
förklarade att det då kan leda till mycket gissningar och frustration om kollegor inte kan få 
återkoppling eller stöd. 

Det poängterades av en chef att medarbetarna inte skulle ha samma kännedom om 
verksamhetens mål om samtalen inte genomfördes. Det tyder på att målsättningar är en 
väsentlig del av samtalet, vilket även Kuvaas (2011) tar upp. Gällande skillnader på 
arbetsplatsen om medarbetarsamtal inte utfördes, svarade en av medarbetarna följande. 

“Det skulle absolut finnas stora skillnader på så sätt att det skulle bli en negativ arbetsmiljö om det 
inte fanns utrymme eller en plattform där man får utbyta tankar och idéer och anpassa arbetet utifrån 

sin förmåga. Då tror jag att det är lätt att mycket skulle hamna i skymundan.” (Medarbetare)  

“Då kanske det hade blivit vilda västern. Det är klart att det måste finnas någonstans som styr och att 
någon ser att det fungerar och att alla vet vad man ska göra, så man inte gör saker som blir helt galet 

eller saker som inte behöver göras.” (Medarbetare) 

“Jag tror arbetet skulle göras med mindre entusiasm och glädje. När man inte trivs så utför man inte 
ett lika bra jobb.” (Chef) 

  
Citaten uppmärksammar betydelsen av hygienfaktorer på arbetsplatsen, bland annat på grund 
av att chefen poängterar vikten av trivsel på arbetsplatsen. Däremot menar samma chef att 
vantrivsel leder till att prestationer försämras, vilket motsäger tvåfaktorsteorin. Teorin menar 
att hygienfaktorer såsom trivsel på arbetsplatsen, inte ökar individens engagemang för 
arbetsuppgifter utan endast förhindrar vantrivsel (Bruzelius & Skärvad 2011).  

Vidare betonade en av cheferna att alla på arbetsplatsen hade suttit i sin bubbla och endast 
gjort sitt om medarbetarsamtal inte förekom. Respondenten drog parallellen till ett fotbollslag 
för att poängtera vikten av att jobba gemensamt. 

“Jag brukar tänka att det är som ett fotbollslag där det finns en lagledare men att alla ska sparka 
bollen åt samma håll. Då behöver man göra det gemensamt och då behöver man se varandra, peppa 

varandra och ge feedback.” (Chef)  
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Merparten av de tillfrågade medarbetarna menade att det skulle påverka arbetsprestationerna 
såväl som arbetsmiljön om samtalen inte fanns. En medarbetare antydde att arbetet skulle bli 
mindre strukturerat eftersom samtalen beskriver en tydlig och specificerad struktur för vad 
som förväntas av de anställda. En respondent såg samtalet som ett kommunikationsverktyg, 
vilket denne betonade är väldigt viktigt på en arbetsplats. Det stöds även av resterande 
respondenter och går i linje med Meinecke et al. (2017) som anser att samtalet huvudsakligen 
utgör ett kommunikativt verktyg. Det betonar behovet av en dubbelriktad kommunikation 
mellan chef och medarbetare, såsom Y teorin och relationsorienterat ledarskap poängterar 
(Bruzelius & Skärvad 2011; Hersey 1988; Gannon & Boguszak 2013; Noland 2014). Utan 
samtalen, menade samma respondent, att det finns möjlighet att personen sitter med 
arbetsuppgifter som inte känns bekväma eller att personen inte får tillräckligt stöd. 

Enligt en medarbetare skulle det medföra konsekvenser om samtalen inte fanns, eftersom 
samtalen ger en känsla av att medarbetaren har någon att prata med om hur denne mår och 
trivs på arbetet.  

“Å andra sidan är det ju också mer om omtanke och omsorg från chefens sida att man bryr sig om 
sina medarbetare och personal.” (Medarbetare) 

Studiens resultat visar att en stor del av samtalet handlar om stöd och vilket stöd som 
medarbetaren behöver, antingen från sin chef eller från annat håll. Det går i linje med Becker 
et al. (2015) och Meinecke et al. (2017) som menar att chefer behöver inta en stödjande roll i 
samtalet för att stimulera de anställdas personliga utveckling. Både chefer och medarbetare 
indikerade att medarbetare bör få stöd och uppmärksamhet på utförda prestationer, vilket 
enligt Y teorin bidrar till motiverade medarbetare (Noland 2014). Bland medarbetarna 
nämndes det att stöd är en viktig komponent i samtalen och att brist på stöd kan leda till att 
anställda blir omotiverade till att leverera bra resultat. Det framkom i intervjuerna från både 
chefer och medarbetare, att medarbetaren inte skulle få tillräckligt med stöd om 
medarbetarsamtal inte utfördes på arbetsplatsen. 
 

4.4 Feedback i samtalen 
Respondenterna berättade om deras syn på feedback i samband med medarbetarsamtalen. 

4.4.1 Från chef till medarbetare 

Samtliga respondenter uppgav att feedback i båda riktningar är vanligt förekommande i 
samtalet, vilket är ytterligare ett exempel på att det föreligger ett relationsorienterat ledarskap 
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snarare än ett uppgiftsorienterat ledarskap från chefens sida (Bruzelius & Skärvad 2011; 
Hersey 1988). Det visar att studiens resultat skiljer sig från Øiestad (2005) som menar att 
medarbetare ofta känner en saknad av feedback från sin chef. Chefer och medarbetare gav en 
enig bild av att feedback är viktigt och utgör en av de viktigaste delarna i samtalet, vilket 
samstämmer med Evans & Tourish (2016), Hallstedt (2006), Kuvaas (2011), Linna et al. 
(2012), Rubennowitz (2014), Selvarajan & Cloninger (2012) och Wu et al. (2014). 

Majoriteten av cheferna betonade att feedback är en grundstruktur och en förutsättning för att 
ha möjlighet att utvecklas, vilket likaså bekräftas av Dahling et al. (2012), Kuylenstierna 
(2014) och Mulder & Ellinger (2013). Vidare berättade cheferna att feedback är viktigt för att 
utveckla medarbetarna och att utvecklingen är en viktig anledning till varför feedback ges. 
Enligt Meinecke et al. (2017) är kommunikation väsentligt för att uppnå förändringar i 
människors beteende och attityd, vilket kan liknas med att samtliga respondenter uppgav att 
det ges feedback mellan chef och medarbetare under samtalet i syfte att utveckla motparten. 
Det går i linje med det transformativa ledarskapet som handlar om att chefen visar intresse för 
att utveckla den enskilde medarbetaren för att på så sätt uppnå medarbetarens mål (Tse & 
Chiu 2012). 

“Det är en av de viktigaste saker som vi pratar om i samtalet. Feedback uppstår hela tiden fram och 
tillbaka.” (Chef) 

“Feedback är en grundstruktur för att kunna utvecklas.” (Chef)  

“Jag tror det är viktigt för ens arbetes skull och känna att det man gör har någon betydelse.” 
(Medarbetare) 

 
Bland de tillfrågade medarbetarna framkom det att var och en av dem förväntar sig att få 
feedback från sin chef i samtalet för att få ett klargörande om sina prestationer och utifall 
något behöver förbättras eller förändras. Även det kan kopplas till det transformativa 
ledarskapet som grundar sig i att chefen visar engagemang för att förändra och utveckla sina 
medarbetare (Blanchard & Hersey 2011). Däremot anser Olofsson (2016) att feedback ingår i 
en chefs arbetsuppgifter. En av medarbetarna förklarade att feedback är en viktig del för att få 
veta hur och varför personen ska utvecklas, för att sedan kunna ta med kunskapen och 
använda den i framtida arbete. Det ger individen kvitto på sina prestationer, och en liknande 
bild ges av Dahling et al. (2012) som menar att feedback kan hjälpa anställda att få en klar 
bild av sig själv och sina insatser. Det förklarar Gabriel et al. (2014) och Mulder & Ellinger 
(2014) kan leda till förbättrade arbetsinsatser och enligt tvåfaktorsteorin bidrar det även till 
motiverade medarbetare (Abrahamsson & Andersen 2005; Hersey & Blanchard 1993). En 
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medarbetare förklarade att frånvaron av feedback tyder på att personen i fråga inte känner sig 
sedd eller som en del av organisationen. 

“...jag säger att jag förväntar mig att få löpande återkoppling på hur jag presterar.” (Medarbetare)  

“Ja, viktigt för att utvecklas och få kvitto på det jag gör.” (Medarbetare) 

Eftersom chefer och medarbetare jobbar tätt ihop, menade en chef att det görs löpande 
avstämningar dagligen och chefen kan se vad personer gör bra och mindre bra utan att det 
behöver tas upp i samtal. Det stöds av Cole (2017) som menar att feedback ska ske på löpande 
basis och inte endast i formella medarbetarsamtal. En del saker kan vara mer lämpliga att 
framföra i informella situationer eftersom det tenderar att skapa en mer avslappnad miljö för 
medarbetaren (Cole 2017). Det kan förklara varför cheferna i den här studien anser att vissa 
saker kan tas upp löpande utan att ett samtal behöver bokas in. 

Enligt cheferna ges feedback för att uppmärksamma, förbättra eller förändra medarbetarnas 
prestationer. Samma syn ges av Dahling et al. (2012) som menar att chefer ger feedback till 
sina anställda i hopp om att påverka utfallet av deras prestationer. Det framkom även av 
cheferna att det är viktigt att förklara för vederbörande varför feedbacken ges.  

“Jag tycker det är viktigt att ha en tanke bakom när man ger feedback eller varför man kommenterar 
något, annars är det risk att man hamnar på den negativa sidan”. (Chef) 

Cheferna hade en gemensam syn om att det är viktigt att förstärka de bra sidorna hos en 
medarbetare och de menade att samma positiva feedback kan ges upprepade gånger. Vidare 
ansåg en chef att det är av vikt att framföra det som uppskattas med medarbetarna. Detta 
motsäger Fellinger (2005), som anser att svenska chefer är snåla med att ge beröm till sina 
anställda och att det är vanligare att förmedla negativ feedback. Studiens resultat visar istället 
att cheferna fokuserar på att uppmärksamma medarbetarnas värde, vilket Becket et al. (2015) 
betonar är viktigt. 

På frågan om vilken typ av feedback som brukas ges, uppgav majoriteten av de tillfrågade 
cheferna att de främst ger positiv feedback under samtalet. En av cheferna tillade att denne 
fokuserar på de positiva insatserna hos en medarbetare. Det menar Mani (2002) möjliggör att 
anställda som presterar på topp kan fortsätta på samma spår genom att positiv förstärkning 
ges. Det kan vidare kopplas till att fördelningen av feedback bör bestå av 80 % positiv 
feedback enligt Fellinger (2005) och Olofsson (2016). Merparten av cheferna ansåg att 
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samtalen bör innehålla en avvägning mellan positiv och negativ feedback, vilket Brown et al. 
(2016) kallar en balanserad feedback.  

“Feedback ska ges, tycker jag någon har gjort något fantastiskt bra tycker jag att den ska få veta 
det.” (Chef) 

“Det ska vara en kombination av saker som utvecklats väldigt bra men också saker som utvecklas 
mindre bra.” (Chef) 

Cole (2017) och Pelgrim et al. (2012) beskriver att det kan vara svårt att ta emot negativ 
feedback, därför kan en kombination av negativ och positiv feedback, som cheferna 
förklarade, vara lämpligt. Enligt Kuylenstierna (2014), Wu et al. (2014) och Øiestad (2005) 
leder positiv feedback till att individen känner sig uppskattad, delaktig, värdefull och 
accepterad på arbetsplatsen. 

En chef förklarade att en blandning av negativ och positiv feedback kan leda till att 
mottagaren endast uppmärksammar den negativa och inte den positiva delen. I samma spår 
följer Fellinger (2005), som förklarar att negativ kritik tenderar att ta större plats. Även 
Hammarkrantz & Hillvesson (2016) stödjer detta och menar att viss feedback kan hamna i 
skymundan när en kombination av positiv och negativ feedback förekommer.  

“Tycker jag det är svårt att lämna positiv och negativ feedback, då det är lätt att bli ett negativt möte. 
Att ge en positiv feedback “men tänk på de här”, det är en klassisk slå-krokben-på-sig-själv-övning då 

vederbörande endast hör “MEN”, då man sopar undan det positiva.” (Chef) 

En chefsrespondent menade att negativa aspekter kan behöva diskuteras, men att de inte 
behöver ältas. Det räcker med att framföra det i en eller två meningar, medan positiv feedback 
kan framföras i större utsträckning, menade respondenten. Det diskuterades också kring 
vilken ordning positiv och negativ feedback framförs. 

“Det dåliga ska vara i mitten någonstans, man börjar med det bra och avslutar med det bra. Man 
pratar ju även om andra saker i samtalet, inte bara bra och dåliga saker. Mycket handlar om stöd och 

vilket stöd som medarbetaren behöver från chefen eller någon annan.” (Chef) 

Fellinger (2005) och Olofsson (2016) påstår att fördelningen av feedback ska bestå av 80 % 
positiv feedback och 20 % negativ feedback. Det kan liknas med att en av de tillfrågade 
cheferna ansåg att feedback bör inledas samt avslutas med de positiva delarna och att de 
negativa delarna bör framföras i mitten. Tillvägagångssättet har vidare liknelse med feedback-
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metoden som Brown (2016), Hammarkrantz & Hillvesson (2016) och Kuylenstierna (2014) 
presenterar. Enligt metoden ska negativ feedback lindas in med positiv feedback, likt brödet 
och fyllningen i en hamburgare.  

En annan chef förklarade att det kan vara jobbigt att framföra kritik till medarbetare, 
exempelvis när det gäller hur medarbetare inte bör agera, men chefen menade samtidigt att 
det behöver tas upp i samtalet. Trots vikten av att förmedla negativ feedback, känner många 
chefer obehag för att göra det enligt Cole (2017) och Brown et al. (2016). I linje med det 
påståendet förklarade de medverkande cheferna att det kan vara jobbigt att framföra negativ 
feedback men att det behöver tas upp, vilket även Fellinger (2005) trycker på. Följande citat 
är svaret på en följdfråga som ställdes gällande om chefen upplever att det ställs jobbiga krav 
på denne under samtalet. 

“Ja de är klart, till exempel “gör inte sådär”. Då gäller det att ta upp det på ett bra sätt, till exempel 
kritik. Kan vara jobbigt. Kan vara saker jag stör mig på eller att någon annan har kommit med åsikter 

kring personer jag behöver ta upp i samtalet.” (Chef) 

Merparten av cheferna betonade vikten av att framföra negativ feedback på ett konstruktivt 
sätt. 

“Det är ju inte så att man sitter och öser negativa saker. Då försöker man vända på det, att “du kan 
tänka på att göra såhär istället”. Det blir mer konstruktiv feedback. Kritik i sig behöver man inte 

framföra på det sättet. Man vänder på det och säger “om du gör såhär så kanske det blir såhär.”” 
(Chef) 

“Tänker man utifrån utveckling, så måste du ju få både bra och dålig kritik. Till exempel att “det här 
gjorde du bra, fortsätt med det. Och det här kan du tänka på och göra på det här sättet.”” (Chef) 

“...om man bara framför negativ aspekter och bara framför det utan att ha tänkt hur man kan göra det 
annorlunda, då tycker jag det kan föda en väldigt negativ atmosfär.” (Chef) 

Alla chefer hade samma åsikt om att feedback ska framföras på olika sätt beroende på den 
mottagande individen. Det pekar på Hersey och Blanchards (2011) teori, situationsanpassat 
ledarskap, där effektivt ledarskap skapas genom att kunna anpassa sig efter medarbetaren. 
Samtliga chefer beskrev att alla människor har olika förutsättningar, vilket enligt teorin är en 
av faktorerna som påverkar vilken ledarstil chefen bör använda för att skapa ett effektivt 
ledarskap (Blanchard & Hersey 2011; Holsinger 2008; Lou & Liu 2014). Vidare kan det 
kopplas till kontingensteorin som Brown et al. (2016) presenterar. Enligt teorin bedömer 
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chefer vilken taktik som är mest effektiv vid framförandet av feedback för att på bästa sätt 
anpassa sig till den enskilde individen. 

“Du ska möta individen på individens förutsättningar.“ (Chef) 

“Vissa behöver rakhet och tydlighet medan vissa andra behöver mer den mjuka delen. Väldigt mycket 
människokännare som chef.” (Chef) 

 

4.4.2 Från medarbetare till chef 

Samtliga chefer förutom en berättade att de också förväntar sig att få feedback från anställda 
under samtalet. Chefsrespondenten som inte förväntade att få feedback menade att denne 
hoppas på att få det men inte har några förväntningar på det. Alla var ense om att det är viktigt 
att få feedback som chef. Medarbetarna berättade att det är viktigt att chefen har förmågan att 
kunna lyssna på sina kollegor och kunna ge men även ta emot feedback. 

“Ja det är det ju, vi integrerar med varandra hela tiden. Det är jätteviktigt att det funkar. Samarbete 
och feedback hör väldigt mycket ihop kan jag tycka.” (Chef) 

“I grund och botten är feedback för mig som chef otroligt viktigt, och sen kan den ju vara mer eller 
mindre nyanserad.” (Chef)  

“För att driva en verksamhet måste en chef kunna lyssna.” (Medarbetare)  

“...det är inte bara åt ena hållet utan även tvärtom, att också ge feedback till ledningen eller till 
närmsta chefen.” (Medarbetare)  

Enligt medarbetarna ges feedback till cheferna, däremot berättade två av dem att de endast 
framför de positiva delarna till chefen och att negativ feedback direkt till chefen inte brukar 
förekomma. Detta ställer sig delvis i kontrast till Olofsson (2016) som skriver att det inte är 
lika vanligt att anställda förmedlar feedback till sin chef. Det överensstämmer inte till fullo 
med studien eftersom det förekommer feedback från medarbetare till chef enligt 
respondenterna, men har sin likhet eftersom två medarbetare uppgav att de inte brukar 
förmedla negativ feedback till chefen. 

“Generellt tror jag inte jag gett feedback till chefen, “typ såhär tycker jag du borde göra”. Har inte 
gett feedback till chefen och sagt “det här tycker jag du gör fel”. Inte direkt till chefen.“ 

(Medarbetare)  
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“Jag skulle nog inte säga det rakt ut, jag är inte en sån typ av person.” (Medarbetare) 
 
Resterande medarbetare beskrev vikten av att ge sin chef feedback, både konstruktiv och 
positiv feedback, vilket enligt Bacha & Walker (2013) värdesätts och uppskattas av chefer. I 
likhet med vad cheferna berättade, ansåg medarbetarna att det är viktigt att kritiken framförs 
på ett konstruktivt sätt vilket kan vara svårt att göra enligt Øiestad (2005). Dock finner 
Øiestads påstående inget stöd i studien eftersom ingen av respondenterna nämnde detta. 
Genom att framföra de saker som fungerat bra och de saker som fungerat mindre bra, kan det 
skapa en bättre kommunikation mellan parterna, menade två av medarbetarna. Vidare 
förklarade en av dem att arbetsplatsen har väldigt högt i tak vilket gör det lätt att framföra 
åsikter och vara öppen med sin chef. Det pekar återigen på att organisationen använder sig av 
en dubbelriktad kommunikation mellan chef och medarbetare vilket både relationsorienterat 
ledarskap och Y teorin förklarar som behövligt och nödvändigt i organisationer (Bruzelius & 
Skärvad 2011; Hersey 1988; Gannon & Boguszak 2013; Noland 2014).  

“Jag vill ha direkt kommunikation till mig, då ska jag också kunna ge direkt kommunikation tillbaka.” 
(Medarbetare) 

  
“Att komma med kritik enbart kommer man inte så långt på tror jag. Anledningen till det är ganska 

enkel, kommer du och bara säger till någon “gör inte såhär” kommer det inte tas emot på samma sätt 
som om du berättar varför eller hur det skulle se ut annars. Hur kan man göra det annorlunda. 

Konstruktiva åsikter tas oftast lättare emot”. (Medarbetare) 
  

“Beror på hur man får feedbacken, sen beror det på hur man mottar den. Om någon bara säger det 
dåliga blir man kanske med taggarna utåt, men om man framställer det att “det kunde du gjort 

bättre” är det lättare om chefen är mer konstruktiv.” (Medarbetare) 

”…i synnerhet om det är mindre bra feedback. Då vill jag delvis fundera syftet med feedbacken, är det 
grundat i något bra och vad kan det leda till och möjligen föreslå att ha någon typ av konstruktiv 

återkoppling. Att säga vad som skulle kunna fungera bättre”. (Medarbetare) 
  
En av medarbetarna ger både konstruktiv och positiv feedback till sin chef och anser att 
medarbetare har många åsikter kring arbetsmiljön. Tvåfaktorsteorin tar upp betydelsen av 
hygienfaktorer, där en god arbetsmiljö är en av dem och finns för att skapa trivsel på 
arbetsplatsen. Däremot menar Bruzelius och Skärvad (2011) att hygienfaktorerna inte bidrar 
till motivation, utan endast hindrar vantrivsel.  

“Ja absolut, både konstruktiv och positiv feedback. Som medarbetare har man kanske lite mer 
konstruktiv feedback att ge då för att man har förväntningar på arbetsmiljö, arbetsuppgifter och 

verksamhetens totala i stort sett.” (Medarbetare)  
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För att motivation ska uppstå anser tvåfaktorsteorin att fokus bör ligga på 
motivationsfaktorerna, som handlar om prestation och uppskattning (Abrahamsson & 
Andersen 2005; Hersey och Blanchard 1993). Det går i linje med yttranden från 
medarbetarna, som förklarade att medarbetarsamtal är ett sätt att få bekräftelse och feedback 
på utförda prestationer, för att på så sätt få motivation och viljan att fortsätta prestera.  
  
“...Man vill ju höra att man är bra och att man gör saker rätt, att man utvecklas rätt och att man är en 

viktig punkt i verksamheten” (Medarbetare) 

Bland cheferna berättades det att feedback från anställda är en självklarhet och behöver 
komma upp till ytan för att de som chef ska kunna göra agera om något är fel, vilket 
exemplifieras av följande citat. 

“Ja, för annars kan inte jag förbättra och förändra mig om jag inte får veta vad man tycker och vad 
som inte funkar.”(Chef) 

“Jag tycker det är viktigt att få feedback i min roll, vet jag vad som inte funkar eller om man har 
synpunkter på min ledarskap, då har jag möjlighet att korrigera och tycka till om jag tycker det är 

relevant, så det är jätteviktigt.”(Chef) 

“Blir jätteglad om jag får feedback av mina medarbetarna, både positiv och negativ. Då kanske det är 
några delar av mig som saknas men vet jag inte om det kan jag inte göra någonting åt det och jobba 

på det.” (Chef) 

“Om det inte funkar så vill jag veta det. Annars kan jag ju aldrig förändra det heller om jag inte får 
reda på det. Om det vare sig är mig själv, gruppen eller en enskild individ.” (Chef) 

“Det är otroligt viktigt för allas utveckling, att se vilken utvecklingspotential vi har och vad 
medarbetare tycker om agerande. Vi är människor och individer, så det är säkert så att vi uppfattar 

saker och ting oerhört olika så det är viktigt att man får det.” (Chef) 

Ovanstående citat överensstämmer inte med Fellinger (2005) som menar att många är 
obekväma med att höra att vad de behöver förändra och förbättra eftersom det ofta finns en 
rädsla för kritik. Det kan utläsas eftersom cheferna uttryckte behov av att höra vad som inte 
fungerar för att i sin tur kunna förändra eller förbättra sig som chefer.  

Majoriteten av cheferna nämnde att de brukar efterfråga feedback i samtalen genom att ställa 
frågor om hur medarbetaren ser på chefen. 
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“Jag ställer raka frågor. Jag hoppas att dem jag jobbat med länge vågar ge negativ feedback men jag 
kan ju inte veta om de håller det inne liksom.” (Chef) 

“Jag brukar alltid ställa frågan “hur kan jag göra bättre?”” (Chef) 

“Jag ställer frågan men sen kanske någon väljer att inte svara på det. Då är det upp till var och en 
men där ska allting ha möjlighet att komma upp till ytan.” (Chef) 

 

4.4.3 Mottaglighet för feedback 

Respondenterna fick frågan om hur de känner för att ta emot feedback och hur deras feedback 
brukar tas emot av motparten. 

Samtliga av de tillfrågade cheferna ansåg att de har hög mottaglighet för feedback, positiv 
som negativ. Om en chef efterfrågar feedback måste denne även vara mottaglig för den 
eftersom någon annan har tagit sig tid till att fundera och ge feedback, menade en av 
chefsrespondenterna. Bland medarbetarna framkom det att de har en positiv inställning till 
feedback och bedömer att de är mottagliga för både positiv och negativ feedback för att få 
möjlighet att förändras. Att de är receptiva för feedback innebär att de tenderar att bättre 
motta, bearbeta samt använda mottagen feedback, enligt Brown et al. (2016), Dahling et al. 
(2012) och Kuvaas (2011). 

Både chefer och medarbetare i studien gav bilden av att feedback anses som nyttigt och att de 
tar ställning till feedback som ges, vilket Dahling et al. (2012) menar tyder på att personen i 
fråga är mottaglig för feedback. Medarbetarna tog upp hur de blir glada av positiv feedback 
eftersom det uppmärksammar och bekräftar utfört arbete. 

“Poängen är ju om jag ber om feedback så måste jag vara mottaglig för feedback.” (Chef) 

“Jag vill ha feedback, berätta för mig vad jag gör. Jag vill veta. Gör jag bra ifrån mig eller inte.” 
(Medarbetare)  

“Jag tycker det känns bra, då vet jag det liksom. Bättre och få veta det istället för att fortsätta göra 
samma saker och fortsätta att göra fel, då blir det fel hela tiden ändå.” (Medarbetare) 

Samtliga respondenter påstod att de inte hamnar i försvarsställning när de tar emot negativ 
feedback. Brown et al. (2016) förklarar att anställda inte uppskattar att ta emot negativ 
feedback och i samma spår följer Øiestad (2005) som menar att människor är känsliga mot 
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kritik och kan instinktivt inta en försvarsställning. Det saknar stöd i studien och kan inte 
appliceras på respondenterna eftersom de uttryckte att de inte hamnar i försvarsställning när 
negativ feedback förekommer. Trots att ingen av respondenterna ansåg att de blir defensiva 
vid negativ feedback, betonade en medarbetare att det finns en tendens att hamna i 
försvarsställning eftersom det är så människor fungerar. Det samstämmer med Øiestad (2005) 
som också menar att det kan finnas en tendens till att bli defensiv eftersom det ligger i 
människans natur att reagera så. 

“Om det är negativ feedback kan man hamna lite i försvarsställning, för man är ju så som människa.” 
(Medarbetare) 

Vidare förklarade en medarbetare att en mer diplomatisk sida kan framträda och att det krävs 
tid att tänka på och ta in den negativa feedbacken. Både medarbetare och chefer menade att 
det behövs tid att bearbeta och få en uppfattning om den mottagna feedbacken, vilket Dahling 
et al. (2012) och Gabriel et al. (2014) tar upp som en del av feedbacksprocessen som 
innefattar mottagande, bearbetning och användning av feedback. Det är viktigt att få bearbeta, 
tyda och tänka igenom feedbacken eftersom alla människor är olika gällande hur de tar emot 
feedback (Kuylenstierna 2014). Om individen inte hinner reflektera över den negativa 
feedbacken kan det uppstå en motreaktion enligt Olofsson (2016). En medarbetare ansåg att 
det är viktigt att ge sig själv tid för att kunna backa ur eventuell försvarsställning och enligt 
Øiestad (2005) skapar det större chans till att förstå vad individen som ger feedbacken vill 
förmedla. Att få chans att reflektera över mottagen feedback ökar också chansen till ett 
förändrat beteende (Olofsson 2016) vilket kan kopplas till att cheferna ger feedback för att 
utveckla medarbetarna och påverka deras prestationer.  

“Jag tror inte jag sätter mig i försvarsställning, jag tror ju på att det här kontoret har ett syfte. Man 
häver inte ut saker för att vara elak, endast för att det ska gynna i slutändan.” (Medarbetare) 

“Men om man ger sig själv lite tid att tänka kring det och backa ur den här försvarsställningen så tror 
jag att man kan dra nytta av det. Och det är ingen som förväntar sig att man ska svara direkt på 

feedback, utan jag kan tacka för feedbacken och gå tillbaka till min kant och fundera och möjligen då 
ta ett uppföljningsmöte med chefen och diskutera vad man kan göra åt det om man håller med.” 

(Medarbetare)  

Vidare ansåg merparten av cheferna att feedback tas emot, men att de inte alltid behöver hålla 
med eftersom vissa saker som sägs kan anses irrelevanta. 
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“Jag blir glad för feedback, sen är jag så pass gammal och rutinerad att jag kan ta negativ feedback 
trots att jag inte håller med. Eller så blir jag jätteglad och inte har tänkt på det och att det är rätt och 

att jag kommer tänka på det i framtiden.” (Chef) 

“Det är klart att det är viktigt som chef att inte tugga i sig vad som helst i återkoppling.“ (Chef) 

“Det måste finnas en relevans och en koppling till varför man får denna feedback.” (Chef) 

Majoriteten av cheferna betonade vikten av hur feedback framförs och menade att det har stor 
påverkan på hur en tar emot feedback. 

“Det är inte roligt att få negativ feedback, det tror jag inte någon tycker. Men sen beror det på hur 
man framför det. Det är egentligen det som är grejen i hur man tar emot feedback, alltså hur den blir 
framförd. Man får inte vara för direkt utan om jag uppfattar någonting som negativt måste jag måla 
upp bilden av hur jag uppfattar det och varför för att kunna föra fram kritiken till den som jag har 

någonting att säga till om. Att “om du gör såhär så drabbar det någon annan.”” (Chef) 

De delar samma syn med Brown et al. (2016) och Øiestad (2005) som också förklarar vikten 
av att förmedla feedback på ett mottagligt sätt eftersom det har betydelse för hur feedback 
uppfattas och besvaras av mottagaren. Det kan även kopplas till att både chefer och 
medarbetare berättade att det är av betydelse för mottagligheten att feedback framförs på ett 
konstruktivt sätt.   

 

4.4.3.1 Mottagarens mottaglighet 

Respondenterna tillfrågades också om hur de uppfattar att deras feedback tas emot av 
motparten. Gällande positiv feedback, fanns en samsyn bland både chefer och medarbetare att 
det tas emot bra och att alla blir glada av att motta sådan feedback. Även negativ feedback 
brukar tas emot på ett bra sätt enligt både intervjuade chefer och medarbetare, trots att det kan 
vara mer svårhanterligt. En medarbetare förtydligade dock att det är svårt att veta hur 
feedbacken tas emot eftersom mottagaren kan dölja sin egentliga reaktion bakom en fasad.  

“Ganska bra, men hur de känner sig på riktigt kan jag inte svara på. Men det tas emot på ett sätt där 
de hör vad du säger och samma sak där, att man går till sin kant och funderar på och ser över det och 

förmodligen ändra sig.” (Medarbetare) 
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Enligt de tillfrågade cheferna har de flesta en god självuppfattning och redan är medvetna om 
kritiken, vilket är bakgrunden till varför cheferna ansåg att medarbetarna har god mottaglighet 
för feedback. 

“Jag tycker att feedback som är negativ, de allra flesta är ofta medvetna om det. Kommer inte som en 
chock, och ibland kommer man tillbaka till samma feedback som man behöver förbättra, det som man 
har pratat om förut. Då har man tagit ner nivån på det hela, det blir inte så tillspetsat. Det är ju så att 

man vill att det ska vara, att det var ingen nyhet.” (Chef) 

Vid negativ feedback är det lätt för mottagaren att bli defensiv om denne saknar självinsikt, 
förklarade en chef. Det är inte ovanligt att bli defensiv i sådana situationer, utan det ligger i 
människans natur att reagera så (Øiestad 2005). Samtidigt poängterade större delen av 
cheferna att det kan vara individuellt och olika från gång till gång om huruvida man blir defe, 
vilket även framhävdes av medarbetarna. Det finner stöd av Kuylenstierna (2014) som anser 
att alla individer är olika och tar emot negativ feedback på olika sätt. Enligt medarbetarna kan 
feedback tas emot olika beroende på vilken chef som ger feedbacken, eftersom alla är olika. 

“Det är lite olika, väldigt varierat. Ibland kan man vara överens, ibland är man inte överens, så är det 
ju.” (Chef) 

“Jag har haft medarbetare som har gråtit för att de inte håller med, det är ju svårt för vissa att ha 
självinsikt. Man tycker man gör saker klockrent men att jag inte håller med. Det är sällan, men det har 
hänt. Annars tycker jag de tar emot det bra men det finns ju individer som kan vara svåra att nå. Men 

generellt uppfattar jag att det tas emot bra och positivt att ta emot feedback, oavsett vilken 
feedback.”(Chef) 

“Som mottagare kan det bero på hur man mår där och då, och hur man uppfattar det där och då. Man 
kan säga saker på ett bra sätt men om du inte känner att du har din bästa dag så kan det mottas helt 

fel.” (Chef) 

“Vissa chefer är sådana chefer som lättare tar till information eller åsikter, som en själv, vissa gånger 
är det lättare att ta emot, andra inte.” (Medarbetare)  

“Det är nog olika från person till person.” (Medarbetare) 
  

4.4.4 Vilken feedback som föredras 

Medverkande chefer och medarbetare blev tillfrågade om vilken typ av feedback de föredrar 
att få under samtalen. 
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Samtliga respondenter förutom en av cheferna var eniga om att det är en kombination av 
negativ och positiv feedback som efterfrågas, men att positiv sådan alltid är kul att höra 
eftersom det är lättare att förhålla sig till. Det styrks av Fellinger (2005) och Katzell et al. 
(1990) som anser att människor behöver få känna uppskattning och få återkoppling på sina 
arbetsprestationer. Enligt medarbetarna föredras positiv feedback eftersom det ger en 
bekräftelse på att individen gör ett bra jobb och är en viktig del av verksamheten, vilket är i 
linje med Kuylenstiernas (2014) beskrivning av syftet med positiv feedback. 

 
“Är väl som alla andra, tycker det är kul att få positiv, bara negativt blir man ju inte så upprymd av 

men en blandning ska det vara. Man brukar säga att det typ ska vara en negativ sak och tre positiva.“ 
(Chef) 

 
“Alla föredrar väl positiv feedback för det är enkelt att ta till sig.” (Chef) 

 
“All feedback är bra, både positiva och negativa aspekten. Annars så växer man inte. Vet man inte 

vad man kan göra bättre så är det svårt att bli bättre, men även bra att få kvitto på det man har gjort 
bra. Så jag förväntar mig feedback på det jag har gjort bra och det jag har gjort mindre bra.” 

(Medarbetare) 
 

“Som människa, endast positiv feedback. Man vill ju höra att man är bra och att man gör saker rätt, 
att man utvecklas rätt och att man är en viktig punkt i verksamheten. Men sen finns det ju en poäng i 

att få, man ska inte kalla det negativ, men kanske mer konstruktiv feedback.” (Medarbetare) 
 

”Klart man alltid vill höra positiv feedback, men inte förakta det man behöver förbättra. Så det blir 
jämvikt för annars så tror man allt är jättebra och så är det inte det.” (Medarbetare) 

 
Lam et al. (2002) beskriver att medarbetare har en stark begäran efter feedback och att positiv 
sådan föredras, eftersom negativ kan vara mer svårhanterlig, vilket bekräftades av majoriteten 
av de tillfrågade respondenterna. Däremot menade en av cheferna att den negativa kritiken 
väger tyngre. Flera av cheferna tydliggjorde att det är viktigt att få feedback om det är något 
som inte fungerar på arbetsplatsen, vilket Olofsson (2016) menar leder till förändringar och 
förbättringar. Likaledes redogör Kuylenstierna (2014), Pelgrim et al. (2012) och Olofsson 
(2016) att feedback kan leda till personlig utveckling, eftersom personen i fråga 
uppmärksammas på sina svagheter. Trots att konstruktiv kritik är jobbigare att hantera och 
kräver mer beteendeförändring (Cole 2017; Lam et al. 2002; Pelgrim et al. 2012), fanns en 
gemensam syn bland alla respondenter om att det är viktigt och behövligt att få höra för att ha 
möjlighet att förändras. 

 
“Om det funkar så behöver jag inte beröm, det är jag inte intresserad av från något håll. Jag vill veta 

om det inte funkar. Så feedbacken som jag förväntar är egentligen om saker som inte fungerar.” 
(Chef) 
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“Jätteviktigt eller ännu viktigare med feedback som handlar om att någon förändring behöver 
ske.”(Chef) 

 
”Det är viktigt att framföra det som kan bli bättre.” (Medarbetare) 

 
”Vet man inte vad man kan göra bättre så är det svårt att bli bättre”. (Medarbetare) 

 
En av medarbetarna förtydligade att feedback, oavsett positiv eller negativ, ska vara tydlig 
och specifik, vilket även en chef betonade. Det är av stor vikt för att individen ska ha 
möjlighet att ta emot feedback på ett korrekt sätt (Gabriel et al. 2014; Westergren & Englund 
2006). Enligt samma medarbetare ska arbetsgivaren inte försöka slingra sig runt 
frågeställningen och linda in kritiken i mjuka ord, utan istället framföra sin åsikt. 
 
“”Det här gör du bra och det här gör du mindre bra, det här kan du tänka på att göra annorlunda.” 
Det ska inte vara ”har du funderat på att du kan göra det här annorlunda” utan det ska vara väldigt 

konkret.” (Medarbetare) 
 

I liknande spår följer en annan medarbetare som berättade att positiv feedback inte bör 
användas för att enbart få den negativa kritiken att upplevas som mildare. Det minskar risken 
att feedbacken upplevs som oärlig, vilket Hammarkrantz & Hillvesson (2016) nämner kan 
hända om kritiken ramas in med positiv feedback. 
 
”Det är bättre att vara rak på sak än att ge “påhittad” feedback som kanske platsar i sammanhanget, 

då positiv feedback ändå inte dämpar fallet.” (Medarbetare) 
 

4.4.5 Relationen mellan chef och medarbetares betydelse 

Frågan ställdes om det är lättare att ta emot feedback under medarbetarsamtalet om relationen 
till motparten är god. 
 
Större delen av de tillfrågade cheferna ansåg att det är lättare att ta emot och förstå feedback 
från en anställd som de har en god relation med. Likaså beskrev samtliga medarbetare att det 
är lättare att ta emot feedback från en chef som de har en god relation med. Det stämmer 
överens med Tuytens & Devos (2012) som förklarar att en god relation mellan chef och 
anställda ökar mottagligheten för feedback. 

 
“Tror det kan vara lättare, om man har byggt upp ett förtroendekapital tillsammans och har en 

relation kanske man lättare kan hitta varandra än om man inte känner varandra.” (Chef) 
 

“Aa det tror jag påverkar väldigt mycket. Har god relation nu med nuvarande chef, så det är ganska 
enkelt att ta emot feedback.” (Medarbetare) 
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“Absolut, då blir det även att den andra parten lättare kan förmedla information och kanske anpassa 

det utifrån ens personlighet.” (Medarbetare) 
 

En medarbetare förklarade att det kan bero på bekvämlighetskänslan, att det kan kännas bättre 
att ta emot feedback från en person som en känner sig bekväm med. Även en annan 
medarbetare samt chef ansåg att det kan vara jobbigare om personerna inte känner varandra så 
bra eller inte förstår varandra. Det kan handla om att personen som ger feedback inte är insatt 
i mottagarens prestationer. Det kan kopplas till att mottagligheten för feedback blir större ju 
mer accepterad en människa känner sig, det vill säga att individen har en större benägenhet att 
lyssna och ta till sig feedbacken då (Øiestad 2005). Det framkom att det kan vara lättare att 
vifta bort eller ifrågasätta feedbacken i de lägen där relationen mellan parterna inte är god. 
Enligt Jain & Jain (2014) och Tuytens & Devos (2012) kan det sätta käppar i hjulen för 
mottagarens utveckling och förbättring eftersom feedbacken inte uppfattas som riktig och 
användbar när relationen mellan parterna inte är god. Chansen är därför stor att mottagaren 
ignorerar feedbacken när den anser att feedbacken inte är befogad, vilket stämmer med vad 
medarbetare och chefer berättade i intervjuerna. 
 
En medarbetare som har en god relation med sin chef, berättade att medarbetaren inte tar emot 
feedback fel under ett samtal, utan är medveten om att chefen vill personen väl. 

 
“Jag tycker att om vederbörande inte känner mig och inte vet vad jag gör och ger mig massa feedback 
så kan jag ju ifrågasätta om det är relevant eftersom vederbörande inte känner mig hur kan man då ge 

feedback.” (Chef) 
 

”Om relationen inte fungerar, då känns det som den personen inte har koll på mig, då är det svårare 
att tillgodogöra den feedbacken.” (Medarbetare) 

 
”Det känns bättre om det är från någon man känner sig bekväm med såklart.” (Medarbetare) 

 
”Om man har en sämre relation kanske man bara viftar bort feedbacken.” (Medarbetare) 

 
En chef tyckte däremot att det kan vara bättre att få feedback från en person där det 
förekommer en sämre relation mellan parterna, eftersom feedbacken möjligtvis blir mer 
nyanserad och mer förutsättningslös. I kontrast till Tuytens & Devos (2012) påstående om att 
relationen påverkar mottagligheten, menade en chef att relationen inte har någon betydelse i 
mottagandet av feedback. 

 
“Det saknar betydelse, ligger i objektivitet att vara chef, du måste kunna vara objektiv i det 

avseendet.” (Chef) 
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5. Slutsats 
Följande avsnitt besvarar studiens frågeställningar baserat på insamlad empiri. 
 
Studiens avsikt är att förstå hur chefer och medarbetare uppfattar syftet med medarbetarsamtal 
och att förstå parternas bedömning av hur mottagliga de är för feedback i samband med 
samtalen.  
 
Hur uppfattar chefer respektive medarbetare syftet med medarbetarsamtal? 
Både medverkande chefer och medarbetare har en samsyn i att det huvudsakliga syftet med 
medarbetarsamtal handlar om att se, uppmärksamma, utveckla och stödja medarbetarna. 
Cheferna ansåg att samtalen används för att se till att medarbetarna mår bra och trivs på 
arbetsplatsen. Samtalen och hur ofta de hålls utgår ifrån den enskilde medarbetarens behov. 
Samtidigt ser både chefer och medarbetare att samtalet är ett verktyg för att formulera mål 
och skapa en gemensam syn kring medarbetarens och organisationens mål. Det handlar om att 
gemensamt sätta rimliga och tydliga målsättningar för den enskilda individen i förhållande till 
organisationens mål. Det framkom även att medarbetarsamtal hålls för att planera det 
kommande arbetsåret.  
  
Samtliga chefer och medarbetare anser att medarbetarsamtalet är mer eller mindre 
obligatoriskt i verksamheten, men cheferna pekade på att samtalen är obligatoriska på ett 
positivt sätt eftersom samtalen finns för att gynna medarbetarnas utveckling. Båda 
respondentgrupperna uttryckte att samtalet har stor betydelse för dem och att det är ett viktigt 
kommunikationsmedel mellan parterna där de kan uttrycka sina känslor, tankar och idéer. 
Samtalet skapar möjlighet för medarbetarna att påverka verksamheten genom att till exempel 
ge förslag på förändringar och förbättringar. Medarbetarna ansåg också att samtalet är ett 
tillfälle där de får veta vilka förväntningar arbetsgivaren har på medarbetaren och att det kan 
skapa motivation genom att medarbetaren får en tydlig bild av vad som förväntas. Genom 
samtalet får medarbetarna bekräftelse på utförda prestationer. 
  
Enligt båda respondentgrupperna är avsikten med samtalet även att förmedla feedback i båda 
riktningar mellan chef och medarbetare vilket skapar förutsättningar för förbättringar och 
utveckling hos den mottagande parten. Enligt cheferna skulle samtalens frånvaro leda till en 
sämre arbetsplats och lägre grad av gemenskap och samhörighet. Det skulle i sin tur leda till 
gissningar och frustration eftersom medarbetarna inte kan få stöd eller återkoppling. Cheferna 
förklarade också att medarbetarna inte skulle ha samma kännedom om organisationens mål 
och att arbetet troligtvis skulle utföras med mindre glädje om samtalen inte förekom. Enligt 
medarbetarna skulle samtalens frånvaro kunna påverka arbetsprestationer såväl som 
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arbetsmiljö, skapa sämre struktur och leda till brist på stöd och omtanke från chefens sida. Det 
skulle inte finnas en plattform för att utbyta tankar och idéer vilket skulle kunna leda till att 
många tankar och åsikter hamnar i skymundan. Det skulle inte heller vara möjligt att i samma 
utsträckning anpassa arbetet utifrån individens förmåga och förutsättningar om samtalen inte 
förekom på arbetsplatsen.  
 
Hur bedömer chefer och medarbetare sin mottaglighet för feedback i samtalen? 
Den generella uppfattningen är att det finns en hög mottaglighet för feedback bland tillfrågade 
chefer och medarbetare, men enligt majoriteten av både cheferna och medarbetarna kan det 
vara mycket individ- och situationsberoende. Både chefer och medarbetare föredrar och blir 
glada av att motta positiv återkoppling eftersom det bekräftar individens utförda prestationer. 
Enligt cheferna är det viktigt att uppmärksamma medarbetarnas värde och framföra det som 
uppskattas hos dem. Däremot uttryckte båda respondentgrupperna att positiv såväl som 
negativ feedback är viktigt att få under samtalen eftersom det möjliggör utveckling. Enligt 
cheferna ges feedback för att uppmärksamma, förbättra eller förändra medarbetarnas 
prestationer. Bland både chefer och medarbetare finns mottaglighet för negativ feedback 
eftersom det finns behov av att veta vad som inte fungerar för att individen i sin tur ska kunna 
förbättras och utvecklas. Om feedback inte ges, kan individen i fråga inte veta vad som 
behöver förändras. Eftersom respondenterna angav att de vill ha feedback, anser de sig också 
vara mottagliga för det.  
  
Vidare anser båda parter att positiv feedback är lättare att ta emot och bearbeta än negativ 
feedback. Däremot ansåg ingen av respondenterna att de hamnar i försvarsställning när de tar 
emot negativ feedback, men de förklarade att det finns en tendens att bli defensiv eftersom det 
ligger i människans natur att reagera så. Enligt chefer och medarbetare kan det behövas tid att 
bearbeta och ta in negativ feedback jämfört med positiv feedback. Vidare ansåg cheferna att 
en god självuppfattning kan underlätta hur feedback mottas eftersom personen i fråga i det 
fallet redan är medveten om sitt beteende.  
  
Det framkom av chefer och medarbetare att framförandet av feedback har betydelse för hur 
den mottas. Många betonade vikten av att feedback ska framföras på ett konstruktivt sätt 
genom att inte bara förmedla vad som behöver ändras men också förslag på hur det kan 
ändras. Även relationen mellan chef och medarbetare anses ha betydelse för hur mottaglig en 
är för feedback. Merparten av cheferna uppgav att det är lättare att motta feedback från en 
medarbetare som de har en god relation med. Samma syn fanns hos de intervjuade 
medarbetarna som menade att det är lättare att ta emot feedback när relationen med chefen är 
god. Om relationen mellan parterna inte är god, tenderar mottagaren att uppfatta feedbacken 
som obefogad. Enligt medarbetarna har det med bekvämligheten att göra och de menade att 
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det kan bli jobbigare att ta emot feedback om personerna inte känner varandra så bra eller inte 
förstår varandra. Det framkom från båda grupperna att det kan vara lättare att vifta bort eller 
ifrågasätta feedbacken i de fall där relationen mellan givare och mottagare av feedback inte är 
god.  
  
Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att deltagande medarbetare och chefer har 
en positiv syn på medarbetarsamtal och anser sig ha hög mottaglighet för både positiv och 
negativ feedback under samtalen. Eftersom respondenterna i studien utgör ett mindre 
stickprov ur en större population kan vi inte generalisera slutsatsen och applicera den på hela 
målpopulationen.   
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6. Slutdiskussion 
I den avslutande diskussionen diskuteras slutsatsen och de faktorer som ligger till grund för 
den. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom det studerade ämnet. 
 
En gemensam faktor som går att tyda utifrån de undersökta chefs- och 
medarbetarperspektiven är att samtalets centrala syfte handlar om medarbetaren. De syften 
som framkommit från intervjuerna kan samtliga, mer eller mindre, kopplas till medarbetaren. 
Vår uppfattning är att chefen spelar en minimal roll gällande samtalets syfte. Vi tror att 
medarbetarens roll framhävs för att medarbetarna är de som utgör verksamheten och att det 
huvudsakliga målet är att utveckla organisationen, vilket uppnås genom medarbetarna och 
medarbetarsamtalen. 
 
Med utgångspunkt i både den teoretiska referensramen samt empirin, anser vi däremot att 
organisationen och den närmsta chefen spelar en väsentlig roll i hur medarbetare uppfattar 
syftet med samtalen. I intervjuerna med chefer framkom det att de vill stödja sina medarbetare 
i deras utveckling och att det läggs vikt på att medarbetarna trivs, uppmärksammas och mår 
bra, vilket tas upp i samtalet. Den inställningen från chefernas sida, tror vi kan påverka 
medarbetarnas syn på samtalet och dess effekt samt att det kan vara en anledning till varför de 
medarbetare som deltagit i denna studie har en positiv inställning till samtalen. Att individens 
och verksamhetens mål diskuteras i samtalet kan fortsättningsvis antas ha en positiv påverkan 
på medarbetarnas syn på samtalet eftersom det kan skapa känsla av delaktighet och att 
verksamheten ser och bryr sig om den enskilde medarbetarens mål och behov. Hur ofta 
medarbetarsamtalet hålls bestäms och anpassas utifrån den enskilda individens behov, därför 
ser vi även här att medarbetaren uppmärksammas och blir sedd, vilket är ytterligare en faktor 
som kan stödja medarbetarnas positiva uppfattning om samtalets syfte. 
 
Det framkom från både cheferna och medarbetarna att negativa konsekvenser skulle uppstå 
om organisationen inte utförde samtalen. Det gav oss uppfattningen att medarbetarsamtal har 
en stor betydelse för de tillfrågade chefer och medarbetare, samt att det förekommer låg grad 
av missnöje med samtalet.  
 
Studien har undersökt frågeställningarna utifrån två perspektiv och ställt dem mot varandra i 
frågan om hur mottagliga parterna anser sig vara för feedback. Chefer och medarbetare fick 
beskriva hur de själva anser sig ta emot feedback, men även hur de uppfattar att mottagaren 
tar emot deras feedback. På så sätt kunde respondenternas egna beskrivningar av hur de tar 
emot feedback, jämföras med hur motparten i samtalet anser att de mottar feedback. Denna 
jämförelse togs i beaktning när vi fastställde vår slutsats. 



	

	 62	

Ur chefsperspektivet framgick det att det är viktigt att det finns en tanke bakom feedback som 
ges och att den tanken ska förklaras för medarbetaren. Genom att förklara tanken bakom 
feedback som ges, ser vi att mottagligheten för feedback kan öka eftersom det skapar 
möjlighet till bättre förståelse hos mottagaren. 
 
Enligt båda grupperna är det lättare att ta emot och bearbeta positiv feedback än negativ 
feedback. Gällande cheferna, tror vi att deras mottaglighet är och bör vara hög. Särskilt i fråga 
om negativ feedback, med anledning av att många chefer uppgav att de efterfrågar feedback i 
samtalen genom att ställa frågor till medarbetaren. För medarbetarna, kan positiv feedback 
vara lättare att ta emot baserat på att cheferna berättade att de föredrar att ge positiv feedback 
till sina medarbetare och försöker att förstärka det positiva hos dem. Genom att medarbetare 
nästan alltid mottar positiv feedback, kan det enligt oss, finnas tendens till att de blir mer 
känsliga för att ta emot negativ feedback när det väl kommer, eftersom det kan upplevas som 
en avvikelse från den feedback de vanligen mottar. Det kan också tänkas att de som föredrar 
att ta emot positiv feedback, kan ha svårare för att ta emot negativ feedback. Däremot ansåg 
majoriteten av medarbetarna att de inte hade problem med att ta emot negativ feedback, vilket 
vi tror grundar sig i att cheferna ser vikten av att framföra kritik på ett konstruktivt sätt. Vi ser 
även en koppling till att cheferna utövar situationsanpassat ledarskap i detta avseende, det vill 
säga att de framför feedback olika beroende på vem den förmedlas till eftersom alla har olika 
förutsättningar. Att anpassa feedbacken efter den mottagande individen, ser vi kan öka 
chansen till att mottagaren tar emot feedbacken bättre. 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Under studiens gång har det vuxit fram intressanta aspekter som vi ser potential i att studera 
vidare. En av dem är att förslagsvis studera fler respondenter från olika organisationer och 
därmed få tillgång till ett bredare underlag. Vi finner det även av intresse att undersöka 
kopplingen mellan feedback och utveckling, eftersom det både i teorin och empirin talades 
mycket om att feedback leder till utveckling. 
 
Vidare vill vi föreslå en jämförande studie som kan genomföras genom att studera 
medarbetarsamtal i olika länder, eftersom samtalet som fenomen kan skilja sig mellan 
geografiska platser. Därav skulle det vara intressant att undersöka eventuella skillnader och 
likheter samt vilka effekter de har på de anställda och organisationen. 
 
Ett tredje förslag är att jämföra organisationer som håller medarbetarsamtal med 
organisationer som inte genomför dem, eftersom det framkom i vår studie att samtalet har stor 
betydelse för arbetsplatsen och individen. Finns det tydliga skillnader mellan organisationerna 
i fråga om exempelvis arbetsprestationer, arbetsmiljö, utveckling och trivsel?
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Bilagor                                               
Bilaga 1 – Intervjuguide Chef 
Vilka erfarenheter har du av medarbetarsamtal (generellt)? 
Hur ofta hålls medarbetarsamtal på ert kontor? 
Känner du att samtalet hålls tillräckligt ofta? 
Hur sker förberedelserna inför ett samtal? 
Är det någon checklista som ska bockas av som hjälpmedel eller är det helt upp till dig som 
chef hur det utförs? 
Känner du att du har några krav på dig under samtalet på hur du ska agera som chef? 
Vad vill du uppnå med samtalet? 
Vad är din syn som chef på varför samtalen hålls i Handelsbanken? 
Ser du medarbetarsamtal som något obligatoriskt eller frivilligt? 
Tror du att det skulle gå att identifiera några skillnader på er arbetsplats om ni inte hade haft 
medarbetarsamtal, i sådana fall vilka? 
Vad har medarbetarsamtal för betydelse för dig som chef? 
I medarbetarsamtal förekommer vanligtvis feedback. Är det vanligt förekommande i era 
medarbetarsamtal? 
Förväntar du dig att få feedback från anställda under medarbetarsamtalet? Varför/varför inte? 
Vilken typ av feedback föredrar du att få under samtalet? 
Hur känner du för att ta emot feedback? 
Är feedback viktigt att få för dig som chef? 
Tycker du att det är lättare att ta emot feedback av en anställd som du har en god relation 
med? (Jämfört med en anställd som du inte har lika bra relation med) 
Brukar du ge feedback till dina anställda under samtalet? Varför/varför inte? 
Vilken typ av feedback brukar du i sådana fall ge? 
Hur brukar din feedback tas emot? 
  



	

	

Bilaga 2 – Intervjuguide Medarbetare 
Vilka erfarenheter har du av medarbetarsamtal (generellt)? 
Hur ofta har du medarbetarsamtal? 
Känner du att samtalen hålls tillräckligt ofta? 
Hur brukar du förbereda dig inför medarbetarsamtal? 
Känner du att du har några krav på dig under samtalet? Exempelvis kring vad som ska tas upp 
eller vad som ska sägas? 
Vad vill du som medarbetare uppnå med samtalet? 
Vad är din syn på varför samtalen hålls i Handelsbanken? 
Ser du medarbetarsamtal som något obligatoriskt eller frivilligt? 
Tror du att det skulle gå att identifiera några skillnader på er arbetsplats om ni inte hade haft 
medarbetarsamtal, i sådana fall vilka? 
Vad har medarbetarsamtal för betydelse för dig som medarbetare? 
I medarbetarsamtal förekommer vanligtvis feedback. Är det vanlig förekommande i era 
medarbetarsamtal? 
Förväntar du dig att få feedback under medarbetarsamtalet? Varför/Varför inte? 
Vilken typ av feedback föredrar du att få under samtalet? 
Hur känner du för att ta emot feedback? 
Är feedback viktigt att få för dig som medarbetare? 
Tycker du att det är lättare att ta emot feedback om du har en god relation med din chef? 
Brukar du ge feedback till din chef under samtalet? Varför/varför inte? 
Vilken typ av feedback brukar du i sådana fall ge? 
Hur brukar din feedback tas emot? 
 
	


