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Sammanfattning 
 
Studiens  syfte  är  att  beskriva  arbetsledares/samtalsledares  upplevelser 
av vilka  faktorer  som kan underlätta  eller  försvåra  för att  samförstånd 
kan uppnås  i  ett utvecklingssamtal.  Studien har genomförts utifrån  en 
kvalitativ metod där sex semi‐strukturerade intervjuer med arbetsledare 
inom  en  offentlig  verksamhet  ligger  till  grund  för  empirin.  Resultatet 
visar  på  fyra  huvudfaktorer  som  anses  påverka  samförståndet  i 
utvecklingssamtalet. Beroende på om man  som  samtalsledare upplever 
dessa  faktorer  som  underlättande  eller  försvårande  för  samförståndet, 
påverkas  detta  av  om  man  som  arbetsledare  är  individ‐  eller 
verksamhetsinriktad.  Tre  av  huvudfaktorerna  anses  underlätta  att 
samförstånd  uppnås  i  utvecklingssamtalet. Dessa  faktorer  är  relationen 
till  medarbetaren,  den  kunskap  man  har  om  medarbetarens 
arbetssituation  samt  de  checklistor  som  används.  Den  fjärde 
huvudfaktorn  är  betydelsen  av  samtalsledarens  position,  vilken  anses 
försvåra att samförstånd uppnås i utvecklingssamtalet.  
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SAMFÖRSTÅND I UTVECKLINGSSAMTAL 
 
Dagens  utvecklingssamtal  har  sitt  ursprung  i  1950‐talets 
planeringssamtal  då  man  började  intressera  sig  för  människan  i 
arbetslivet.  Planeringssamtalet  fungerade  då  som  ett  instrument  för 
planering  av  organisationen.  Intresset  för  planeringssamtal  fick  sitt 
genombrott  i  Sverige  först under  1960‐  och  1970‐talen då man  i  större 
utsträckning  började  uppmärksamma  arbetslivskvalitet,  arbetstillfreds‐
ställelse och arbetsmotivation (Ronthy‐Östberg & Rosendahl, 1992). Idag 
har  utvecklingssamtalet  fått  större  betydelse  då  dagens  chefer  och 
arbetsledare  i utvecklingssamtalet planerar, styr och följer upp arbetet  i 
riktning  mot  organisationens  mål.  I  och  med  detta  samtal  ges 
medarbetaren större möjlighet att ta initiativ och öka sitt ansvar i arbetet 
(Lindgren, 2001). 
 
Det  finns  många  olika  benämningar  på  samtalet  mellan  ledare  och 
medarbetare. Ronthy‐Östberg och Rosendahl (1992) nämner exempelvis 
utvecklingssamtal,  medarbetarsamtal,  planeringssamtal  och  målupp‐
fyllelsesamtal. De skrev att anledningen till problemet att sätta en etikett 
på denna  typ av samtal pekar på den allmänna  inställningen som finns 
till samtal som företeelse men även till samtal på arbetet. Vi har valt att 
använda  benämningen  utvecklingssamtal  då  vi  instämmer  i Engquists 
(2002) definition av begreppet: 
 

En  förberedd  regelbundet  återkommande  diskussion  mellan 
chef  och  medarbetare  syftande  till  att  utveckla  individ  och 
verksamhet och som präglas av ömsesidighet. 
(Engquist, 2002, s. 98) 

 
Engquist  (2002)  skrev  att  parterna  bör  förbereda  sig  inför 
utvecklingssamtalet  och  att  dessa  samtal  bör  förekomma  regelbundet. 
Vidare  skrev  han  att  syftet med  samtalet  bör  vara  att  utveckla  både 
samtalsparterna,  verksamheten  samt  att  samtalet  bör  präglas  av 
ömsesidighet. Det  är  en  bra  förutsättning  för  att  i  utvecklingssamtalet 
uppnå samförstånd och därför väljer vi att utgå ifrån denna definition av 
utvecklingssamtal  i  vår  studie.  För  att  uppnå  samförstånd  i  ett 
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utvecklingssamtal där medarbetaren vågar öppna  sig och  tala om  sina 
behov och upplevda brister  i sin arbetssituation är det viktigt att skapa 
en dialog mellan samtalsledare och samtalspartner (Mikkelsen, 1998).  
 
Då  det  gäller  begreppet  samförstånd  utgår  vi  i  från 
Nationalencyklopedin (2006) som beskriver samförstånd som ”uppnådd 
enighet i åsikter eller handlande ibland mellan parter som egentligen har 
olika intressen”. 
 
Då  det  tidigare  genomförts  undersökningar  om  medarbetares 
upplevelser  av  ett utvecklingssamtal  fann  vi det  intressant  att  studera 
utvecklingssamtalet  utifrån  samtalsledarens  perspektiv  och  hur 
samförstånd kan uppnås  i samtalet. På grund av vår egen  förförståelse 
inom detta område genom erfarenhet från arbetslivet samt den kunskap 
vi  fått under utbildningen på PA‐programmet  finner vi  studieområdet 
intressant  även  ur  denna  aspekt. Vår  förhoppning  är  att  resultatet  av 
studien  kan  ge  en  ökad  insikt  och  kunskap  om  hur  samförstånd  kan 
uppnås i utvecklingssamtalet. 
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TEORETISK REFERENSRAM 

Utvecklingssamtal och tidigare forskning 
 
I  detta  avsnitt  har  vi  använt  normativ  litteratur  för  att  beskriva 
utvecklingssamtalets struktur och  innebörd. Vi tror att denna  litteratur ger en 
bild av hur utvecklingssamtalet ser ut och vad samtalsledare i utvecklingssamtal 
strävar  efter  i  sin  utformning  av  dessa  samtal.  För  att  få  ett  vetenskapligt 
perspektiv  på  detta  samtal  och  den  normativa  litteraturen  redovisas  även 
tidigare forskning.  
 
Det allmänna  syftet med utvecklingssamtalet enligt Granberg  (2003) är 
att man i detta samtal bör  

• diskutera medarbetarens arbetsresultat för den period som gått  
• sätta  upp  mål  för  medarbetaren  att  arbeta  mot  under  näst‐

kommande period  
• informera  medarbetaren  om  organisationens  planer  för  näst‐

kommande period  
• ge medarbetaren möjlighet att komma med synpunkter på chefens 

roll 
• ge  medarbetaren  möjlighet  att  komma  med  synpunkter  på 

arbetsmiljön  
• diskutera kompetensutvecklingsbehov för medarbetaren 

 
När  det  gäller  utformningen  av  utvecklingssamtalet  behöver 
samtalsledarna,  enligt  Forsström  (2000),  klargöra  för  båda 
samtalsparterna, vilken funktion samtalet har. Vidare visar denna studie 
att  man  gemensamt  bör  komma  överens  om  ramarna  för  samtalet. 
Exempelvis  var man  ska  sitta,  hur  länge  samtalet  ska  vara  och  vilka 
förberedelser som ska göras. Forsström (2000) skrev att dessa faktorer är 
underlättande  för  att  skapa  en  öppen  och  god  kommunikation  och 
interaktion  i ett utvecklingssamtal. Dessa delar samt valet av en ostörd 
plats är viktiga för förberedelsen av samtalet enligt Granberg (2003). 
 
Mehrens  (1998)  skrev  att  förberedelser  inför utvecklingssamtalet gäller 
både  chefen och medarbetaren  trots  att det ofta  är på  chefens  initiativ 
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som detta samtal sker. I förberedelserna ingår även att chefen vet sin roll 
i  organisationen  och  är  klar  över  sitt  ledarskap.  Vidare  kan  chefen 
reflektera över medarbetaren, dennes situation i organisationen och vad 
som  är  betydelsefullt  under  dessa  punkter  att  ta  upp  i 
utvecklingssamtalet. Medarbetaren kan å sin sida fundera på vad denne 
upplever  viktigt  att  ta  upp  och  hur  man  ska  kunna  förmedla  sitt 
budskap. I denna process kan det underlätta med ett utarbetat formulär, 
en checklista, som kan vara till hjälp och påminnelse under samtalet om 
vad man ser som viktigt att ta upp i samtalet. Forsström (2000) skrev att 
de  checklistor  som  ofta  används  i  utvecklingssamtalet  skulle  kunna 
omarbetas  till  varje  samtalsomgång  samt  att  medarbetarna  då  får 
möjlighet  att  vara  med  och  utforma  dessa.  Checklistan  kan  även  ge 
utrymme för individuell anpassning och att man som sista punkt lägger 
in en utvärdering av det nyss genomförda samtalet. 
 
Grunden för att ett samtal, oavsett typ, ska upplevas som lyckat, är enligt 
Ronthy‐Östberg  och  Rosendahl  (1992)  att  det  präglas  av  ömsesidig 
respekt,  ärlighet,  öppenhet  och  åsiktsfrihet.  Vidare  tas  den,  enligt 
författarna, viktigaste  faktorn  i  samtalet upp,  förmågan att  lyssna med 
alla sinnen  till en annan människa. Detta betyder att man som  lyssnare 
bland  annat  rättar  sig  efter  samtalspartnerns  rytm  och  takt,  har 
ögonkontakt,  visar  empati,  respekt  och  intresse  för  sin  samtalspartner 
och  det  den  har  att  säga,  samt  att  man  i  samtalet  inte  är  rädd  för 
tystnaden.  
 
Då det gäller samspelet och ömsesidigheten i utvecklingssamtalet skrev 
Lindgren  (2001)  i  sin  studie  att  samtalsledarna  upplever  sig  som 
jämbördiga med  sin  samtalspartner och att  resultatet av de undersökta 
samtalen inte påvisar denna ömsesidighet. Denna ömsesidighet är något 
som  Engquist  (1990)  skrev  i  sin  studie  och  i  sin  definition  som 
karakteristiskt  för utvecklingssamtalen. Lindgren  (2001)  skrev  att  även 
om man  i  samtalet  håller  sig  till  samma  ämnen  och  att parterna  både 
lyssnar till och talar med varandra, så är samtalet inte ömsesidigt. Detta 
för att det finns en förskjutning genom att innehållet i samtalet till största 
delen  gäller  den  ena  parten, medarbetaren,  i  samtalet men  också  att 
chefen  tenderar  att  vara  den  som  bestämmer  turordningen  i  samtalet. 
Denna ömsesidighet diskuteras  i Forsströms  studie  (2000), där hon  tar 
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stöd  i  Adelswärds  (1995,  1988)  forskning  om  institutionella  samtal  (i 
Forsström, 2000) där dessa är möten mellan institutionella representanter 
(myndighetsföreträdare,  professionella,  experter  etc.)  och  lekmän 
(privatpersoner) med inslag av det vardagliga samtalet enligt Forsström 
(2000).    I  och  med  att  utvecklingssamtalet  är  institutionellt  finns  en 
asymmetri i detta samtal som dock utges för att vara ett  jämlikt samtal. 
Forsström  (2000)  skrev  att  bilden  av  utvecklingssamtalet  som  bland 
annat ges av Ronthy‐Östberg och Rosendahl  (1992) är en bild som  inte 
alltid stämmer överens med verkligheten.  
 
Då  det  gäller  kommunikationen  i  dessa  asymmetriska  samtal  skrev 
Forsström  (2000)  att  det  vilar  på  chefen,  då  denna  har  en  starkare 
ställning  i  samtalet,  att  ta  ansvar  för  att  få medarbetarna  delaktiga  i 
samtalet. Detta är nödvändigt för att även de mer tystlåtna medarbetarna 
ska  ha  en  chans  att  få  ge  respons  och  komma  med  egna  uppslag  i 
samtalet. Vidare  skrev hon att  chefer har olika paustolerans och att en 
del kan känna sig pressade då tystnad uppstår. Andra tillfällen då chefer 
kan känna sig pressade och obekväma är, enligt Engquist (2002), vid de 
tillfällen då man som chef ska ge negativ kritik till sin medarbetare. Vid 
dessa  situationer  då  chefen  inte  upplever  sig  ha  full  kontroll  över 
medarbetarens  förväntade  reaktion  kan  kritiken  utebli  eller  lindas  in. 
Detta på grund av chefens  rädsla  för hur medarbetaren ska  reagera på 
kritiken,  vilket  i  sin  tur  kan  leda  till  att  avståndet  mellan  chef  och 
medarbetare  ökar.  Engquist  (1992)  anser  att  eftersom  det  är  chefens 
ansvar att utveckla verksamheten måste denne även kunna hantera de 
människor som hindrar utveckling. Detta gör chefen bäst genom att vara 
så  rak  och  tydlig  som  möjligt  vilket  även  inger  en  trygghet  hos 
medarbetaren  så  att  denne  får  veta  vad  det  är  som  gäller  även  vid 
negativa budskap.  
 

Kommunikationsprocessen 
 

Vid  ett  möte  mellan  två  människor  inleds  kommunikation,  med  en 
sändare  och  en  mottagare.  Budskapet  skickas  genom  olika  kanaler, 
muntligt eller skriftligt samt genom kroppsspråket, från sändaren. I och 
med detta  startar  en kommunikationsprocess. Mottagarens  reaktion på 
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sändarens budskap är återkopplingen vilken kan ske genom både verbal 
och  icke‐verbal kommunikation  (Dahlkwist, 2004). Hargie och Marshall 
(1994)  beskriver  kommunikation  som  en  process  där  samtalsparterna 
agerar  som  både  mottagare  och  sändare  av  budskap  och  skrev  att 
benämningen av ”sändare‐mottagare” är en mer exakt beskrivning av de 
respektive  samtalsparternas  roller  i  kommunikationsprocessen.  Vad 
gäller  feedback  fungerar  denna  som  en  möjlighet  för  sändaren  att 
bedöma om budskapet har uppfattats  rätt  av mottagaren, den  är  även 
viktigt för att den sociala interaktionen ska fungera. Vidare är kontexten 
betydelsefull  då  denna  skapar  ramen  som  formar  och  påverkar 
kommunikationen.  I  figur  1  illustreras  Hargie  och  Marshalls 
kommunikationsmodell (1994) med efterföljande text som förklaring. 

Person- och situationskontext 

Perception 
 
 

Tolkning 
 
 

Respons 

Respons 
 
 

Tolkning 
 
 

Perception 

Feedback 

Feedback 

Mål Mål 

 
Figur 1. Hargie och Marschalls kommunikationsmodell 

 
Hargie  och  Marshall  (1994)  beskriver  kommunikationsprocessen  i  en 
modell  som vilar på  tre  antaganden. Det  första  innebär  att människors 
agerande,  verbalt  och  icke‐verbalt,  har  ett  syfte,  det  andra  innebär  att 
människor  är  känsliga  för  effekterna  av  sitt  agerande  och  det  tredje 
antagandet  innebär  att  människor  förbereder  efterföljande  steg  i 
kommunikationen utifrån effekter från föregående steg.  I denna modell 
identifieras  sex  viktiga  komponenter  och  processer  för  interaktionen 
mellan  människor.  Dessa  sex  komponenter  är  person‐  och  situations 
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kontext, perception, mål,  tolkning,  respons och  feedback. Kommunikationen 
omges  av  både  den  personella  och  situationella  kontexten.  I  den 
personella  kontexten  handlar  det  om  de  båda  samtalsparternas 
erfarenheter  tillsammans  med  kunskap,  motiv,  värderingar,  känslor, 
attityder  och  förväntningar  som  dessa  har med  sig  och  som  påverkar 
interaktionen.  I  situationskontexten  kan  man  urskilja  sex  faktorer  som 
påverkar,  vilka  är;  ekologiska  faktorer,  beteendemönster, 
organisationsstrukturer,  demografiska  faktorer,  organisationskultur 
samt belöningsmöjligheter i situationen.  
 
Det  första  som  sker  i  interaktionen  är  perceptionen,  i  denna 
uppmärksammar  och  tolkar  samtalsdeltagarna  varandra  för  att  kunna 
relatera till varandra. En process som spelar en viktig roll i perceptionen 
innebär  att  vi  söker  orsaker  till  vårt  eget  och  andras  handlingar  och 
beteenden.  Två  grundläggande  orsaker  som  är  avgörande  för  den 
uppfattning man skapar av en individ är att man antingen hittar orsaken 
till beteendet inom individen eller i den situation individen befinner sig 
i. En annan orsak till hur man tolkar individer beror på de förväntningar 
man har på dem, samt att det vi ser hos individer ofta är det vi förväntar 
oss att se.  
 
Målet i processen är att individen eftersträvar att uppnå eller behålla en 
önskad  framtida  position  i  interaktionen.  För  att  interaktionen  ska 
fungera på bästa sätt behöver vi kunna vara medvetna om och förstå hur 
andra människor tänker om sig själva och sin omvärld då detta påverkar 
samtalsdeltagarnas tolkning av budskap.  
 
Responsen sker genom både verbal och icke‐verbal kommunikation. Den 
verbala  kommunikationen  innebär det  talade  budskapet  och den  icke‐
verbala  innebär  gester,  ansiktsuttryck  och  kroppsspråk.  I  responsen 
uttrycks situationsbeteendet samtidigt som budskapet överförs.  
 
Komponenten  feedback  är  ett  grundläggande  kännetecken  för 
kommunikation och en nödvändig ingrediens för att kommunikation ska 
uppstå. Denna är en  följd av både det  samtalsdeltagaren  säger och det 
den  gör  när  denne  kommunicerar  med  andra.  Feedback  från  andra 
möjliggör för samtalsdeltagaren att förstå hur dennes beteende påverkar 
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dem och gör det möjligt för samtalsdeltagaren att förändra sitt beteende 
för att kunna uppnå sina önskade mål.  
 
Ett annat  sätt att kommunicera och  tolka  samtalspartnerns budskap är 
genom  spegling.  Enligt  Lindh  och  Lisper  (1990)  innebär  detta  att man 
visar en annan människa sin förståelse genom att försöka se världen ur 
dennes perspektiv. Det som sker vid spegling är att man  först  tar emot 
vad  samtalspartnern  uttrycker  verbalt  och  icke‐verbalt  och  därefter 
beskriver med  sina  egna  ord  och  kroppsspråk  vad man  uppfattat  att 
samtalspartnern sagt. Enligt Ohnstad (1995) innebär spegling även att ta 
efter,  sitta  på  samma  sätt,  efterlikna  vissa  rörelser  och  att  använda 
likartat språk som samtalspartnern. Lindh och Lisper  (1990) skrev även 
att  det  är  viktigt  att  samtalspartnern  känner  sig  förstådd.  Om 
samtalspartnern  känner  att  man  har  kunnat  sätta  sig  in  i  dennes 
perspektiv  och  situation,  betyder  det  att  man  har  speglat 
samtalspartnern på ett bra sätt. En bra spegling  innebär att man  lyckas 
integrera  vad  samtalspartnern  säger,  hur  denne  säger  det  samt 
kroppsspråket.  Vidare  skrev  Lindh  och  Lisper  (1990)  att  speglingen 
påverkar  oss  genom  att  vi  anpassar  vårt  sätt  att  tala,  exempelvis 
talhastighet  eller  tonfall,  beroende  på  samtalspartner  samt  vilken 
situation man befinner sig i. 
 

Interaktionsmönster i utvecklingssamtal 
 

Ronthy‐Östberg  och  Rosendahl  (1992)  skrev  i  sin  handbok  att 
samtalsparterna i utvecklingssamtalet förutsetts vara jämlika då samtalet 
ska  behandla  verksamheten  och  individerna  själva.  När  parterna  i 
utvecklingssamtalet  då  förväntas  att  lämna  sina  positioner  och  se 
varandra  som  jämbördiga,  skrev  Lindgren  (2001)  att  det  kan  uppstå 
problem.  Detta  på  grund  av  att  det  i  vår  sociala  värld  finns 
interaktionsmönster  som konkurrerar med varandra och  som påverkar 
interaktionen  mellan  människor,  i  exempelvis  ett  utvecklingssamtal. 
Dessa mönster är bland annat det auktoritära och det demokratiska.  I det 
auktoritära  ställs  till  exempel  ja/nej‐frågor  i  samtalet,  medan  det 
demokratiska mönstret  präglas  av  ömsesidighet  och  jämbördighet  där 
replikerna balanseras mellan samtalsparterna vilka också ger respons till 
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varandra. Enligt Lindgrens (2001) studie verkar det auktoritära mönstret 
ta  överhand  i  utvecklingssamtalen  trots  all  strävan  från  båda 
samtalsparterna mot det demokratiska mönstret. 
 
Andra mönster som också påverkar dialogen i utvecklingssamtalet enligt 
Lindgren  (2001)  är  mönstret  för  det  formella  mötet,  där 
utvecklingssamtalet blir ett möte med dagordning, protokoll och chefen 
som  ordförande. Motpolen  till  detta mönster  är  det  förtroliga  samtalet 
med närvaro och förtrolighet, där man kan tala om sig själv, sina tankar 
och planer utan att vara rädd för att det som sägs förs vidare till andra. 
För  att  illustrera detta  har  vi  själva  konstruerat  en  figur  (figur  2)  som 
beskrivs i efterföljande text. 
 

Början Slut 

Formellt 
möte 

Förtroligt
samtal 

Formellt 
möte 

 
Figur 2. Interaktionsmönstret för det formella mötet och det förtroliga samtalet.  
 
Relationen  mellan  dessa  två  mönster,  det  formella  mötet  och  det 
förtroliga  samtalet,  innebär  inte bara konkurrens utan även  samverkan 
när  balansen  mellan  dessa  två  är  bra.  Lindgren  (2001)  skrev  att 
medarbetaren  i början av utvecklingssamtalet ofta möts av det formella 
mötet då  chefen  sätter  agendan. Dock upplever medarbetaren  sig  ofta 
delaktig  i  utformningen  av  chefens  agenda  och  uppfattar  då  en  slags 
jämbördighet i samtalet. I mitten av samtalet sker sedan en övergång till 
det  förtroliga  samtalet då  chefen  ställer  sina öppna  frågor,  lyssnar och 
ber sin medarbetare om synpunkter. När samtalsparterna i det förtroliga 
samtalet  uppnått  konsensus  övergår  samtalet  sedan  till  det  formella 
mötet  då  chefen  avslutar  samtalet  och  går  över  till  sin  position  som 
samtalsledare.  Lindgren  (2001)  skrev  att  cheferna  i  samtalet  inte  är 
uppriktiga  i  sin  strävan  att  uppnå  en  känsla  av  närhet  då  samtalet 
avslutas när parterna i det förtroliga samtalet nått konsensus.  
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Multipla roller  
 
Trost  och  Levin  (2004)  skrev  att  samtalsledaren  har  olika  roller  i 
samtalet,  dels  som  representant  för  organisationen  och  dels  som 
representant för medarbetarna. Oftast är man inte medveten om att man 
i varje  situation  innehar  flera olika  roller.  I  sin  teori om multipla  roller 
skrev Trost och Levin  (2004)  att  alla  individer har minst  tre  totalroller 
vilka är könstillhörighet, ålderstillhörighet och en situationsspecifik, dessa tre 
tillsammans utgör  en multipel  roll  för varje  individ. De  skrev  att man 
aldrig  kan  frigöra  sig  från  sitt  kön,  sin  ålder  och  den  situation man 
befinner sig i vilket gör att man alltid har en roll.   Vidare kan man som 
rollinnehavare även ha roller som är aktiva respektive latenta. Med detta 
menas att man i en specifik situation har en roll som för tillfället är aktiv 
och att de roller som då inte är aktiverade är latenta. 
 

Det situationsanpassade ledarskapet 
 
Hersey  och  Blanchards  teori  (Wolvén,  2000)  handlar  om  det 
situationsanpassade  ledarskapet.  Teorin  innebär  att  ledarskapet  bör 
anpassas efter situationen. Denna teori stöder ett flexibelt ledarskap som 
kräver en ledarskapsförmåga att kunna anpassa sig efter medarbetarens 
mognad  som  här  definieras  som  mognad  i  arbetet  och  psykologisk 
mognad.  Med  mognad  i  arbetet  menas  kompetens  och  tekniskt 
kunnande  och med psykologisk mognad menas medarbetarens  känsla 
av  självförtroende  och  självrespekt.  Hersey  och  Blanchard  (Wolvén, 
2000)  har  i  sin  teori  fyra mognadsnivåer där man  ser  hur  ledarskapet 
förändras beroende på hur  individens mognadsnivå  förändras. På den 
första  nivån  bör  ledaren  vara  starkt  uppgiftsinriktad  och  lågt 
relationsinriktad då  individens mognadsnivå är  låg. Då mognadsnivån 
ökar bör ledaren på nästa nivå agera mindre uppgiftsorienterat men mer 
relationsorienterat. Då  individen mognar mer  och mer  och  uppnår  en 
större självkänsla och kapacitet att klara arbetsuppgiften kan ledaren på 
mognadsnivå  tre  helt  lämna  uppgiftsorienteringen  och  även  börja 
minska  relationsorienteringen.  Ledaren  kan  då  individen  uppnått 
fullständig  mognad  trappa  ner  på  både  uppgifts‐  och 
relationsorienteringen vilket är den sista och fjärde mognadsnivån. 
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Arbetsallians 
 
En  aspekt  på  relationen  i  samtalet  mellan  samtalsdeltagarna  i  en 
terapiprocess  beskriver  Bordin  (Horvath,  1989)  i  sin  teori  om 
arbetsallians. Enligt denna teori är alliansen en betydelsefull  faktor  i de 
relationer där man vill uppnå förändring av något slag. Enligt Bordin är 
alliansen  medvetna  aspekter  av  relationen.  De  tre  faktorer  som  är 
grundläggande för alliansen i denna teori är uppgift, mål och band mellan 
samtalsdeltagarna.  Uppgift  avser  de  beteenden  och  kognitioner  som 
utgör substansen i terapiprocessen. Parterna i en välfungerande relation 
måste  uppfatta  dessa  beteenden  och  kognitioner  som  relevanta  och 
effektiva samt ta ansvar för dem. Bordin skrev att en stark arbetsallians 
karaktäriseras av att parterna ömsesidigt godkänner och värderar målet 
som  är  syftet  med  förändringen.  Bandet  innefattar  den  positiva 
personliga  kopplingen  mellan  parterna  i  samtalet  där  bland  annat 
ömsesidig tillit, acceptans och förtroende ingår. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Uppsatsens  utgångspunkt  är  att  vi  vill  undersöka  hur  samförstånd 
uppnås  i  ett  utvecklingssamtal.  Syftet  med  studien  är  att  beskriva 
samtalsledarens  upplevelser  av  vilka  faktorer  som  påverkar 
samförståndet i ett utvecklingssamtal.  
 
Utifrån  ovan  beskrivna  problemområde  kommer  vi  mer  precist  att 
undersöka nedanstående frågeställningar: 
 

• Vilka faktorer upplever samtalsledaren underlättar möjligheten att 
uppnå samförstånd i ett utvecklingssamtal? 

 
• Vilka  faktorer  upplever  samtalsledaren  försvårar möjligheten  att 

uppnå samförstånd i ett utvecklingssamtal? 
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Metodval 
 
Studien har genomförts utifrån ett kvalitativt angreppssätt då syftet med 
denna  studie  är  att  beskriva  samtalsledares  upplevelser  av 
utvecklingssamtalet  och  möjligheter  att  uppnå  samförstånd  i  detta 
samtal  (Kvale,  1997).  För  att  kunna  beskriva  dessa  upplevelser  har 
insamlingen  av  empirin  skett genom  en  intervjuguide  som  omarbetats 
utifrån arbetsalliansteorins mätinstrument, Working Alliance  Inventory 
(Horvath, 1989).  I denna studie har tyngdpunkten legat på empirin men 
den  teoretiska referensramen har  funnits som ett komplement och stöd 
till  tolkningen  av  empirin  (Starrin  &  Svensson,  1994).  Då  det  gäller 
förförståelsen  inom  det  studerade  området  har  en  medvetenhet  om 
denna  funnits, dock har den  inte enbart setts som ett hinder utan även 
som  ett  komplement. Eftersom denna  studie  utgår  ifrån  ett  kvalitativt 
angreppssätt  är  viktiga  kvalitetskriterier  noggrannhet,  trovärdighet, 
meningsfullhet  och  relevans  vilka  kommer  att  utvecklas  nedan  under 
kvalitetsvärdering (Bryman, 2002). 
 

Litteratur 
 
När sökning av litteratur gjordes fann vi att det fanns förhållandevis lite 
forskning inom detta ämne. Den litteratur som fanns rörde till största del 
utvecklingssamtal  i  skolan. Dock  fanns det praktiska handböcker vilka 
ger handfasta  tips och  råd  till  samtalsledare men  som  inte vilar på  en 
vetenskaplig grund. Trots detta har sådan litteratur till viss del använts. 
Detta på grund av att vi ändå tror att denna litteratur ger en bild av hur 
utvecklingssamtalet  ser  ut  och  vad  samtalsledare  i  utvecklingssamtal 
strävar efter i sin utformning av dessa samtal.  
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Urval och undersökningsgrupp 
 
Målet var att urvalsgruppen skulle bestå av åtta till tio informanter men 
på  grund  av  tidsbrist  för  de  tillfrågade  blev  urvalsgruppen  slutligen 
bestående  av  sex  informanter.  Då  vår  avsikt  var  att  hitta  specifika 
informanter  var  ett  strategiskt  urval mest  lämpat  (Trost,  2005).  Första 
kontakten skedde med en personalstrateg inom en offentlig organisation 
som  hänvisade  vidare  till  ett  antal  områdeschefer.  Urvalet  skedde 
därefter utifrån ett av organisationens verksamhetsområde  för att  få en 
urvalsgrupp bestående av samma yrkesgrupp med erfarenhet av att leda 
utvecklingssamtal, samt med likvärdig storlek på sin personalgrupp om 
cirka  45  personer.  Kontakt  togs  med  informanterna  via  mail,  där 
studiens syfte presenterades och förfrågan om medverkan gjordes, detta 
följdes upp med ett telefonsamtal för inbokning av intervjutid.  
 
I  den  undersökta  gruppen  har  alla  någon  form  av  erfarenhet  och 
utbildning  i  samtalsmetodik. Dock hade  en av  informanterna  en något 
kortare  erfarenhet  av  utvecklingssamtal.  Denne  hade  även  en  annan 
befattning  och  hörde  till  ett  annat  verksamhetsområde  än  övriga 
informanter.  Samtliga  informanter  innehar  dock  en  befattning  som 
arbetsledare med  en medelålder  på  cirka  50  år. Könsfördelningen  var 
fyra kvinnor och två män.    
 

Datainsamling 
 
För  att  få  en  beskrivning  av  och  en  förståelse  för  den  intervjuades 
livsvärld har datainsamlingen  i denna  studie genomförts med hjälp av 
en  semi‐strukturerad  intervjuguide  (Kvale,  1997).  Valet  av  en  semi‐
strukturerad intervjuguide gjordes då denna ger informanten frihet i sitt 
sätt  att  svara  men  även  en  viss  frihet  för  intervjuaren  då  det  gäller 
turordningen  i  intervjuguiden  samt  en möjlighet  att  under  intervjuns 
gång ställa följdfrågor (Bryman, 2002). Då målet för studien är att få en 
djupare beskrivning av kommunikationen i utvecklingssamtalet och hur 
samförstånd uppnås mellan  samtalsledare och medarbetare, har vi valt 
att ta hjälp av ett befintligt mätinstrument. Mätinstrumentet används vid 
psykoterapeutiska  samtal  för  att  mäta  arbetsalliansen  mellan 
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samtalsdeltagarna.  Uppnådd  arbetsallians  innebär  en  känsla  av 
partnerskap mellan  deltagarna  där  båda  är  aktivt  engagerade  och  tar 
ansvar  för  sina  åtaganden  vilket  gör  att  samtalsdeltagarna  har  en 
gemensam uppfattning om samtalets innebörd och syfte (Horvath, 1989). 
 
Intervjuguiden  utformades  utifrån  arbetsallians‐teorins  tre  kategorier; 
uppgift,  mål  och  band  och  terapeutens  formulär  av  den  förkortade 
versionen  av  mätinstrumentet  Working  Alliance  Inventory,  WAI 
(Horvath,  1989).  Omarbetning  av  WAI  skedde  främst  utifrån 
kategorierna mål och band då dessa svarade bäst mot studiens syfte. Vi 
valde vid omarbetningen av mätinstrumentet  att utesluta  item  två och 
tolv,  då  dessa  inte  kändes  relevanta  för  studiens  syfte.  Vidare  har  vi 
slagit ihop item ett och fyra då vi upplevde att item fyra fungerade som 
en följdfråga till item ett i mätinstrumentet WAI.  
 
Vi  valde  även  att  ta  med  tre  egna  frågor  rörande  informanternas 
bakgrund  som  samtalsledare  samt  deras  egen  definition  av 
utvecklingssamtal,  för  att  om  möjligt  kunna  se  samband  mellan 
informanternas  bakgrund  och  den  beskrivna  upplevelsen  av 
samförstånd. Denna  intervjuguide  prövades  sedan  på  en  utomstående 
som  fick  möjlighet  att  ge  synpunkter  och  komma  med  förslag  till 
förändringar. Efter detta gjordes en mindre bearbetning och justering av 
intervjuguiden. 
  

Studiens genomförande 
Intervjuerna genomfördes på informantens arbetsplats och valet av plats 
för intervjuerna ansåg vi kunna vara till hjälp för informantens möjlighet 
att  återskapa  upplevelserna  av  genomförda  utvecklingssamtal. 
Intervjuerna bandades och  för att ytterligare säkerställa att  information 
från  informanten  inte  skulle  missförstås  eller  förbises  var  vi  båda 
närvarande  vid  varje  intervju.  En  av  oss  fungerade  som  huvudsaklig 
samtalsledare medan den andre  intog en mer passiv roll med möjlighet 
att ställa följdfrågor och be om eventuella förtydliganden vid intervjuns 
slut, samt ur säkerhetssynpunkt föra minnesanteckningar.  
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Bearbetning och analys av data 
 
Enligt  Bryman  (2002)  anses  bandning  och  transkribering  av  data 
underlätta analysen av materialet då  forskaren  ständigt kan gå  tillbaka 
till materialet. Därför  transkriberades materialet  i direkt  anslutning  till 
intervjuerna av den  som  fungerat  som huvudsaklig  samtalsledare. Vid 
transkriberingen  valdes  att  inte  skriva  ut  upprepningar,  pauser  eller 
betoningar då dessa inte ansågs relevanta för studiens syfte. Kvale (1997) 
skrev att tolkningar är en ständigt pågående process av tal och skrift och 
att utskriften  istället bör anpassas  till  syftet med undersökningen.  I  ett 
första  skede  lästes  intervjuerna  igenom  ett  flertal  gånger  och  empirin 
kodades då utifrån studiens frågeställningar. Därefter skedde ytterligare 
kodning  och  efter  bearbetning  av  dessa  framkom  kategorier  som 
gemensamma nämnare  för koderna  (Kvale, 1997). Tolkning av empirin 
gjordes sedan utifrån befintliga teorier. För att illustrera resultatet och de 
intervjuades  beskrivningar  har  citat  tagits  fram  för  att  belysa 
huvuduppfattningar samt variationer bland svaren.  
 

Kvalitetsvärdering 
 
Då  det  gäller  kvalitetsvärdering  av  en  kvalitativ  uppsats  bör man  ta 
hänsyn  till  noggrannhet,  trovärdighet, meningsfullhet  och  relevans. Vidare 
bör man  värdera  sitt  eget  förhållningssätt  samt  faktorer  som  kan  ha 
inverkat på bearbetningen av data och tolkningsprocess (Bryman, 2002).  
 
Ett  sätt  att  ta  hänsyn  till  att  undersökningen  genomförs  med 
noggrannhet  var  att  det  vid  intervjuerna  användes  bandspelare 
samtidigt som att vi båda var närvarande och att anteckningar fördes vid 
varje  intervju. För att ytterligare  ta hänsyn  till noggrannheten  i studien 
användes  ett mätinstrument, WAI  (Horvath,  1989),  som  grund  för  vår 
intervjuguide. Detta tror vi även ger en trovärdighet till studiens resultat 
då  detta  mätinstrument  används  i  samtal  där  man  vill  undersöka 
samförstånd mellan samtalsdeltagare. Vidare har tillvägagångssättet för 
studien  beskrivits  på  ett  så  noggrant  sätt  som möjligt  vilket  gör  det 
möjligt  för  andra  personer  att  bedöma  trovärdigheten  och 
tillförlitligheten  i  studien  (Bryman,  2002). Då det gäller meningsfullhet 
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har det under bearbetningen av data  ständigt skett en återkoppling  till 
studiens syfte och  frågeställningar  för att säkerställa sambandet mellan 
det  insamlade  materialet  och  resultatet.  Vidare  är  resultatet  och 
diskussionen uppbyggd utifrån de fyra framtagna kategorierna för att ge 
dessa delar  i uppsatsen  en meningsfullhet men även  för att underlätta 
läsningen av uppsatsen.  
 
Bryman  (2002)  skrev  att  relevans  är  ett  viktigt  kriterium  och  bedöms 
utifrån vilken kunskap studien kan ge ett specifikt område. Vad beträffar 
relevans  i denna studie menar vi att resultatet kan komma  till praktisk 
användning, dels  för den organisationen där studien genomfördes men 
även  för yrkesgruppen  i  sin helhet. Genom  studien kan den  studerade 
yrkesgruppen  få  nya  verktyg  för  genomförandet  av  utvecklingssamtal 
och  en  insikt  i  det  komplexa  fenomen  som  ett  utvecklingssamtal  är. 
Studiens resultat kan även vara relevant för medarbetarna då detta kan 
ge en förståelse för samtalsledarens situation.  
 
Faktorer  som kan ha påverkat vår  tolkningsprocess är bland annat vår 
egen  förförståelse  inom  detta  område  då  vi  har  erfarenhet  från 
arbetslivet, samt genom den kunskap vi fått under utbildningen på PA‐
programmet. Denna  tror  vi  har  varit  värdefull  och  en  tillgång  för  oss 
under uppsatsarbetet. 
 

Etiska överväganden 
 
I  studien  har  etisk  hänsyn  beaktats  enligt  de  etikregler  som  gäller  för 
denna  typ  av  studie  (”Forskning  som  involverar  människor”,  2006).  
Informanterna  har  informerats  om  dessa  etikregler,  enligt 
etikprövningslagen. Detta  innebär  att  informanterna  informerades  om 
studiens  syfte  samt  en  presentation  av  oss  studenter.  Vidare 
underrättades informanterna om de metoder som kom att användas där 
de gavs möjlighet att avböja exempelvis bandinspelning. Informanterna 
upplystes även om att deltagandet  i studien var frivilligt och att de när 
som  helst  hade  möjlighet  att  avbryta  sin  medverkan.  Informanterna 
informerades  om  att  data  som  insamlats  för  studien  skulle  förvaras 
oåtkomligt  för  obehöriga.  Etisk  hänsyn  har  tagits  i  studien  så  att 
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informanterna  inte  ska  kunna  identifieras  vare  sig  inom  eller  utanför 
organisationen  (Svensson &  Starrin,  1996).  På  grund  av  detta  har  vi  i 
resultatet valt att benämna alla informanter hon oavsett kön samt valt att 
inte  koda  citaten.  Vad  gäller  citaten  är  dessa  jämnt  fördelade mellan 
samtliga informanter i hela resultatet och inom varje kategori.  

 
17 



RESULTAT 

RESULTAT 
 
I  detta  avsnitt  redovisas  resultatet  av  de  sex  genomförda  intervjuerna  med 
samtalsledare  om  deras  upplevelse  av  utvecklingssamtalet.  Resultatet  följer 
utifrån  fyra  framtagna  kategorier  vilka  är;  atmosfär  och  interaktion, 
kommunikation, positionens  betydelse  samt utformning.  I detta  avsnitt har vi 
valt  att  ibland  skriva  samtal  istället  för  utvecklingssamtal  för  att  underlätta 
läsningen.  

 

ATMOSFÄR OCH INTERAKTION ‐ i utvecklingssamtalet 
 
För  att  i  samtalssituationen  försöka  skapa  förtroende,  lugn  och  en 
avstressande  miljö  talar  samtliga  informanter  om  vikten  av  att  de 
signalerar  respekt  för medarbetaren och att man som samtalsledare ser 
detta samtal som viktigt. Ytterligare  faktorer  för att skapa denna  lugna 
och avstressande atmosfär är valet av lämplig plats, där man har det så 
ostört omkring  sig  som möjligt  samt att avsätta  tillräckligt med  tid  för 
samtalet. 
 

Att  jag är här och nu att det  inte är telefon som ringer eller du 
vet att jag smygtittar på klockan eller så utan att jag har gjort det 
runt omkring så ostört och så här och nu som möjligt.  
 

Detta  behöver  dock  inte  enbart  generera  positiva  signaler  till 
medarbetaren utan att denna formella situation även kan få den effekten 
att medarbetaren  låser sig. Vidare påtalas också betydelsen av hur man 
placerar sig  i  förhållande  till sin medarbetare genom att sitta mitt emot 
varandra och på samma nivå. När det gäller valet av plats  för samtalet 
uppges att vissa medarbetare kan känna sig tryggare på en plats på sin 
egen avdelning, vilket påverkar atmosfären och interaktionen positivt.  
 
Vidare  talas  det  om  betydelsen  av  att  stödja,  uppmärksamma  och  se 
medarbetaren.  Detta  samtidigt  som  det  finns  en  medvetenhet  om 
betydelsen av att man som samtalsledare bör fördela samtalstiden jämnt 
mellan sig och medarbetaren  för att skapa en dialog och en öppenhet  i 
utvecklingssamtalet.  
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Ja  jag försöker tänka så,  jag kan  ju prata rätt mycket,  jag måste 
va medveten på att  jag  inte pratar för mycket utan man ska ge 
plats för den man pratar med så det blir  just en dialog och inte 
en monolog för att enkelt uttrycka det så.  

 
Det  nämns  även  att man  som  samtalsledare  har  ett  ansvar  att  ha  en 
öppen  attityd  till medarbetaren  och  dennes  synpunkter,  genom  att  gå 
denne till mötes så långt det går och inte stänga till på grund av att man 
exempelvis känner  tidsbrist. Vidare uttrycks vikten av att som samtals‐
ledare vara lyhörd och lyssna på medarbetaren, för att vara öppen inför 
det som medarbetaren upplever som viktigt att diskutera  i utvecklings‐
samtalet. En annan aspekt är att det i samtalet ska märkas en välvilja och 
önskan att förstå från samtalsledaren i svåra situationer, eller när denne 
kanske inte förstår medarbetaren, detta för att skapa en öppen atmosfär i 
samtalet.  Dock  betonas  vikten  av  att  hålla  en  viss  distans  som 
samtalsledare  till  sina medarbetare  i  samtalet. Detta  för att  förhålla  sig 
objektiv  till situationen och  individen men även  för att kunna hålla sig 
inom ramarna för ett professionellt samtal, vilket behövs framför allt för 
att kunna förmedla ett budskap av negativ karaktär. 
 

Att försöka vara så nära den andres känsla som möjligt utan att 
jag går in känsla så mycket att  jag inte får sagt det  jag måste få 
sagt …. där jag också blir ledsen när folk berättar svåra saker så 
kan det hända men det händer inte så ofta, det ska inte hända så 
ofta så  jag måste nånstans ändå ha distansen att vara personlig 
när det behövs men ändå inte privat att inte va en del av.  

 
Faktorer  som  tydlighet  och  ärlighet  i  dialogen  med  medarbetarna 
poängteras  när  problem  eller  svårigheter  ska  lyftas  fram  i 
utvecklingssamtalet.  Dessa  faktorer  inger  förtroende  och  därmed 
respekteras också negativa budskap lättare. 
 
Några uttrycker att de planerar samtalet för att försöka vara så förberedd 
som möjligt  inför den person de  ska möta. Detta på grund  av  att de  i 
samtalet på bästa sätt vill  försöka nå  individen samt att de ser sig själv 
som det enda redskapet i samtalet för att uppnå samförstånd.  
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Det sker automatiskt men just när jag sitter i samtalet så tänker 
jag  inte  på  det men  jag  tänker  jättemycket  innan,  jag  tänker 
överhuvudtaget  jättemycket  innan  alla möten  försöker  jag  att 
göra, ja för att vara så förberedd som möjligt för att hitta mötet 
och då behöver jag ju anpassa mig.  

 
Atmosfären i samtalet påverkas även av vilken relation man har till sina 
medarbetare  och  kunskap  om  deras  arbetssituation.  En  nära  kontakt 
med medarbetarna  och  en  god  inblick  i  deras  arbetssituation  ses  som 
positivt för möjligheten att uppnå samförstånd  i samtalet. En  informant 
som arbetat länge på samma arbetsplats återkommer ofta till hur väl hon 
känner  sina medarbetare  genom  en  vardaglig  nära  kontakt med  dem. 
Detta  gör  att  hon  upplever  en  ständigt  pågående  dialog  dem  emellan 
vilket  underlättar  interaktionen  i  utvecklingssamtalet.  En  annan 
upplever  däremot  att  hon  är  för  långt  ifrån  verksamheten  och  genom 
detta  inte har  tillräcklig  inblick  i medarbetarnas vardagliga arbete, men 
att  denne  får  information  om medarbetarna  via  en mellanchef.   Detta 
upplevs då att den bild man har av varandra på förhand och den relation 
man har innan påverkar möjligheten till förtroendet i samtalet. 
 
När  det  gäller  det  outtalade,  underliggande  samförståndet  sker  detta 
bland  annat  genom  ögonkontakt  och  kroppsspråk  men  även  att 
dialogen,  vid  dessa  tillfällen,  känns  okomplicerad.  Detta  upplevs 
tydligare med vissa medarbetare. I samtal där detta inte sker på samma 
sätt krävs ett större engagemang som samtalsledare för att få dialogen att 
fungera. 
 

Ett sånt samtal flyter ju på så mycket lättare man ger och tar det 
känner  vi  ju  alla  när  vi  möter  en  person  som  vi  känner 
samförstånd med man behöver inte fundera på om vad man ska 
säga  utan  då  bara  man  möter  varandra  i  samtalet  och  har 
samförstånd med ögon och  skratt och  alltihop, men  är det  en 
person som har mindre samförstånd får man  ju jobba mer med 
ett sånt samtal för att komma framåt.  

 
Samtalet kan försvåras av att samtalsledaren och medarbetaren har olika 
perspektiv på verksamheten vilket kan  leda  till olika uppfattningar om 
hur medarbetarens arbetssituation ser ut. Vidare kan samtalet försvåras 
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av att man har olika  fokus på vad som är viktigt att  ta upp  i samtalet. 
Vid dessa tillfällen tenderar samtalen att gå åt ett annat håll än de önskar 
vilket beror på att medarbetaren tar upp irrelevanta ämnen. 
 

Sammanfattning 
En  lugn,  avstressande  och  informell  miljö  betonas  där  samtalet  kan 
genomföras  utan  störningsmoment.  Vidare  nämns  placeringen  och 
vikten av att sitta på samma nivå som medarbetaren. Flertalet uppger att 
man  i  samtalet  bör  sträva  efter  ärlighet,  tydlighet  och  öppenhet  i 
samtalet för att skapa förtroende och en rak kommunikation. Något som 
ytterligare  kan  påverka  förtroendet  i  samtalet  är  den  bild  och  den 
relation samtalsdeltagarna har innan. Ytterligare något som kan påverka 
samtalet  positivt  är  om man  som  samtalsledare  har  en  nära  och  god 
relation till sina medarbetare, samtidigt som man har en god inblick och 
kunskap om deras arbetssituation.  
 
I interaktionen med vissa av medarbetarna kan ett outtalat samförstånd 
genom  ögonkontakt  och  kroppsspråk  upplevas  vilket  gör  att  dialogen 
upplevs okomplicerad. Där detta inte sker upplever man att det krävs ett 
större engagemang som samtalsledare för att få dialogen att fungera. En 
faktor  som  kan  påverka  samtalets  interaktion  negativt  kan,  utifrån 
samtalsledarens perspektiv,  vara  att  samtalsdeltagarna  har  olika  fokus 
på vad som är viktigt att ta upp i samtalet. 
 

KOMMUNIKATIONEN – i utvecklingssamtalet 
 
Då samtalsledarna upplever sig själva vara verbala och genom detta kan 
ta  för  stort  utrymme  i  samtalet  uttrycker  de  en medvetenhet  om  vad 
gäller talutrymmet i samtalet. De uttrycker att de i samtalet ständigt får 
påminna sig om detta.  
 

Ja  det  gör  det  ju  nu  ska  inte  jag  prata  så  hemskt  mycket  i 
medarbetarsamtal, det är ju mera dom som ska prata. Så det får 
man ju tänka sig för att man inte pratar för mycket. 
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Vidare betonas att medarbetaren bör prata  lika mycket eller gärna mer 
än  samtalsledaren  och  att  samtalet  bör  vara  en  dialog  och  inte  en 
monolog. Ett annat sätt att försöka skapa en dialog är att genom tystnad 
ge medarbetaren utrymme  för att denne själv ska kunna  ta  initiativ  till 
samtalsämne.  Vad  gäller  uppfattningarna  om  sin  egen  verbala 
kommunikation upplevs den kunna vara både ett hinder och en tillgång. 
Den beskrivs som en tillgång med den verbala medarbetaren då den ger 
ett bättre  flyt  i  samtalet. Svårigheten  är  att veta när den  är  en  tillgång 
eller ett hinder.    
 
Samtliga  uppger  att  den  verbala  kommunikationen  påverkar  samtalet 
och  möjligheten  att  uppnå  samförstånd  genom  denna.  I 
kommunikationen med medarbetaren  är valet  av ord,  som  exempelvis 
facktermer, viktigt och anpassas  till medarbetaren men att detta  inte är 
något man  tänker  på  eller  anstränger  sig  för  att  göra,  utan  det  sker 
automatiskt  i  samtalet. Här  hänvisas  till  yrkesgruppens  gemensamma 
språk då det gäller den  automatiska  anpassningen men  att det kanske 
sker en mer medveten anpassning i kontakten med andra yrkesgrupper i 
verksamheten. En  annan  aspekt  är  att medarbetarnas  olika kompetens 
styr ordvalet och vikten  av  att  anpassa nivån  i  språket betonas  för  att 
missförstånd  inte  ska  uppstå.  Flertalet  nämner  även  att  de  tänker  på 
ordvalet  utifrån  den  position  de  har  vilket  nämns  i  ett  senare  avsnitt, 
”positionens betydelse – i utvecklingssamtalet”. I detta avsnitt nämns en 
medvetenhet  vad  gäller  ordval  i  förhållande  till  sin  position  och 
medarbetaren. 
 
En  annan  aspekt på  ordvalets  betydelse  i  samtalet  är  att  en medveten 
anpassning sker utifrån medarbetarens personlighet. En del medarbetare 
är lättare att vara rak emot medan man mot andra behöver linda in vissa 
saker  då  vissa  medarbetare  upplevs  mer  sårbara  och  tar  budskapet 
personligt. Motsatsen beskrivs genom att ärlighet och tydlighet utan att 
anpassa  sig  till  olika  medarbetare  inger  respekt  och  förtroende  för 
samtalsledaren.  
 
I  samtal  där  samtalsledaren  upplever  tillit  från  medarbetaren  är  det 
lättare att kommunicera och i dessa samtal upplevs samförstånd i större 
utsträckning.  En  annan  möjlighet  till  en  god  kommunikation  är  hur 
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frågor ställs till medarbetarna. Öppna frågor uppges underlätta för att en 
god och djup kommunikation ska kunna uppnås. Ytterligare uttrycks att 
genom denna kommunikation framkommer mer information. 
 

Det  får man  jobba med  tycker  jag hela  tiden  att det  är öppna 
frågor  man  ställer  så  att  man  får  fram  för  att  i  ett 
medarbetarsamtal så ska ju den här personen prata 70 % och jag 
30 % egentligen och då måste man ju få ett inte ja eller nej utan 
det måste bli, hur gör du? Varför? Ja alltså så dom får prata.  

 
Den icke‐verbala kommunikationen är viktig och anses påverka dialogen 
i samtalet. Något som antas påverka medarbetaren  i samtalssituationen 
är  samtalsledarens  behov  av  egen  upplevd  trygghet  och  att  i  denna 
situation känna sig så bekväm som möjligt. Vidare betonas vikten av att 
sitta vänd mot medarbetaren, att le, bemöta medarbetaren på ett trevligt 
sätt och att delta i det medarbetaren säger genom exempelvis nickningar 
och  hummanden.  Något  som  även  nämns  är  valet  av  placering  vid 
samtalet där man gärna  sätter  sig mittemot medarbetaren vid  ett bord 
för att försöka skapa en så informell situation som möjligt. En plats som 
undviks  uppges  vara  informantens  skrivbord.  För  att  tydligare  visa 
intresse  eller  underlätta  för  kommunikationen  görs  detta  med 
kroppsspråket exempelvis genom att ändra ställning. 
 

Jag vet att är det nån som berättar nånting eller säger saker så 
ska  jag  ju  delta  genom  att  försöka  alltså  då  också  nicka  eller 
alltså humma nånting eller sådär  just  för att markera att  jag är 
med och  jag är  intresserad …  tänka på hur man sitter eller att 
man kanske då ändrar ställning för att man också vill lyssna lite 
extra uppmärksamt och sådär.  

 
En medveten  anpassning  av  den  icke‐verbala  kommunikationen  görs, 
dock  kan  den  även  ske  omedvetet.  I  den medvetna  anpassningen  ges 
exempel på samtal där medarbetaren har svårt att öppna sig och att det i 
denna  situation  är  viktigt  inte  spegla  detta,  utan  försöka  bemöta 
medarbetaren på ett sätt som gör denne mer avspänd. Den omedvetna 
anpassningen är  svårt att beskriva men det uppges att man  efter vissa 
samtal  upplever  sig  tröttare  än  efter  andra  samtal.  Detta  tolkas  av 
informanterna  som  att de då  har  ansträngt  sig mer  i den  icke‐verbala 
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kommunikationen  i dessa samtal. Några uppger att det  inte sker någon 
individuell anpassning  till medarbetarna utan att de medvetet  försöker 
hålla  en  likvärdig  icke‐verbal  kommunikation  vid  alla 
utvecklingssamtal. Samtalen utgår då  ifrån en grundstruktur vad gäller 
det  inledande  bemötandet  av  alla medarbetare  och  att  försöka  inta  en 
avslappnad kroppshållning.  
 

Men  det  har  jag  ju  alltid  som modell  först  att man  bemöter 
varandra med någonting som positivt till en början med.  
 
Försöker jag nog kanske mera hålla en, en vad ska man säga, en 
likvärdig standard och nivå och försöka och verka avspänd.  
 

Den  icke‐verbala  kommunikationen  påverkas  av  den  egna 
personligheten och denna är svår att förändra vilket leder till att, som en 
informant uttrycker det, ”dom får acceptera lite som man är”.   
 
En upplevelse  är  att medvetenheten om den  icke‐verbala kommunika‐
tionen  i  samtalet kan verka hämmande  i de  samtal där  samtalsledaren 
inte  känner  sig  trygg  och  bekväm.  På  grund  av  detta  kan  ibland 
omedvetet  fysiskt  agerande  ske  genom  att  man  exempelvis  lägger 
armarna  i kors  för att man känner behov av det. Orsaker  till detta kan 
vara att man som samtalsledare är spänd inför dessa samtal och att man 
då  reagerar  på  detta  sätt.  Spänd  kommunikation  kan  även  uppstå  då 
samtalsledaren  upplever  ett  ointresse  från medarbetaren  för  samtalet. 
Trots  detta  måste  man  i  sådana  situationer  som  samtalsledare  ändå 
försöka slappna av för att  inte förmedla denna känsla, genom den  icke‐
verbala kommunikationen till medarbetaren, för att kunna skapa en lugn 
och förtroendeingivande stämning i samtalet. 
 

Sammanfattning 
Vikten av att fördela talutrymmet mellan sig och medarbetaren betonas 
så  att  det  i  samtalet  blir  en  dialog.  Orsaken  till  detta  är  att  flertalet 
upplever  sig  verbala  och  är medvetna  om  att de  i  samtalet  kan  ta  för 
stort  talutrymme. När det gäller den verbala kommunikationen är man 
är medveten  om  ordvalets  betydelse  för  dialogen  och  att  anpassning 
sker.  Anpassning  av  ordval  sker  beroende  på  medarbetarens 
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yrkesgrupp,  kompetens  eller  personlighet.  Några  uppger  att  de  är 
medvetna om att i samtalet ställa öppna frågor, detta för att få en så god, 
djup och informativ kommunikation som möjligt.  
 
Då det gäller den  icke‐verbala kommunikationen  finns en medvetenhet 
om  den  påverkan  den  har  på  dialogen.  För  att  underlätta  för 
kommunikationen  använder  man  sig  av  kroppsspråket  genom  att 
exempelvis  le,  nicka  och  humma.  Vidare  uttrycks  att  även  valet  av 
placering  är  viktigt  för  att  skapa  en  avslappnad  kommunikation. 
Anpassning  sker  här  både  medvetet  och  omedvetet.  Medveten 
anpassning  kan  exempelvis  ske  då  man  i  ett  samtal  med  en  spänd 
medarbetare  försöker  att  inte  spegla  dennes  känslor,  detta  för  att  få 
medarbetaren mer avspänd. Den omedvetna anpassningen uppges svår 
att beskriva men man upplever sig efter vissa samtal  tröttare,  troligtvis 
för att man  i dessa  samtal behövt anstränga  sig mer  i den  icke‐verbala 
kommunikationen. Många menar sig  inte alls anpassa den  icke‐verbala 
kommunikationen  utan  förhåller  sig  lika  gentemot  alla medarbetare  i 
utvecklingssamtalet.  
 

POSITIONENS BETYDELSE – i utvecklingssamtalet 
 
Vad gäller upplevelserna av huruvida chefspositionen påverkar samtalet 
anser  alla  utom  en  att  detta  är  en  oundviklig,  och  i  de  flesta  fall,  en 
påverkande faktor. Några såg ett direkt samband med att det är de som 
lönesätter och att medarbetaren därför vill lyfta fram det positiva hos sig 
själv.  I  vilken utsträckning positionen påverkar  samtalet,  beror på hur 
man använder sin chefsposition och vilket förtroende man har som chef. 
 

Man vet ju att jag är den som också lönesätter, det är ju en viktig 
del … i grunden så är det ju chefen som bestämmer så det är ju 
klart att man har en väldigt tydlig position i chefsrollen …. Det 
är ju inte så att man går ut och bestämmer bara utan man vill ju 
gärna  ha  en  dialog  och  utifrån  dialogen  kan  man  nå 
samförstånd och framför allt handlar det väl om när man varit 
ett tag på ett ställe så gäller det ju att skaffa sig ett förtroende att 
man tror på den som är chef. 

 

 
25 



RESULTAT 

Vidare märks detta genom att medarbetarna vill vara  till  lags, vill visa 
sin bästa sida samt att de i vissa fall håller tillbaka kritik och inte vågar 
säga  vad de  tycker.  I dessa  fall  försöker man  vara  öppen  och  inbjuda 
medarbetarna  till  att  kritisera  chefen  och  säga  vad  de  tycker  för  att 
kunna  nå  samförstånd  i  samtalet. Motsatsen  till  detta  är  att man  som 
samtalsledare  fungerar  som  soppåse  och  får  i  dessa  fall  ta  emot 
överdriven  negativ  kritik  om  verksamheten  i  stort. Det uttrycks  också 
som betydelsefullt att som  samtalsledare visa  tydligt att man vill driva 
verksamheten framåt tillsammans med medarbetaren och att man inte är 
någon som talar om för medarbetarna vad de ska göra.  
 
Relationen med medarbetaren  anges  som  en  faktor  som  kan  påverka 
positionens betydelse  för  samtalet. Möjligheten  för att  samförstånd  ska 
kunna uppnås  i samtalet påverkas av vilken relation man har som chef 
och medarbetare. Även anställningstiden  i chefsposition nämns som en 
faktor som påverkar relationen och då i förlängningen även samtalet. Ju 
längre man varit i verksamheten desto större möjlighet har man haft att 
visa vem man är och vad man tycker och att medarbetarna då har detta 
att förhålla sig till i samtalet. En annan aspekt är att de medarbetare man 
inte träffar dagligen upplevs vara mer spända vid samtalssituationen än 
de medarbetare som man har en vardaglig kontakt med. Vidare uttrycks 
att  det  dock  finns  skillnader  bland  medarbetare  där  den  vardagliga 
kontakten  finns och att det bland dessa  finns de  som  inte påverkas av 
chefspositionen utanför utvecklingssamtalet. 
 

Så jag tror inte att någon direkt är rädd för mig eller tror jag ska 
vara elak. Men ändå så har man den här förväntan, för när  jag 
pratar,  när  vi  sitter  vid  fikat  och  snackar  och  när  vi  pratar  i 
andra sammanhang så är det en annan kontakt.  

 
Då en informant nu är chef över sina tidigare kollegor upplever hon att 
medarbetarna inte alls påverkas av hennes chefsposition i samtalet. Hon 
menar att de har en bra dialog och att medarbetarna vågar säga vad de 
tycker. En annan upplevelse är att den yngre generationen  idag  inte är 
lika  medveten  om  positionen  i  samma  utsträckning  som  den  äldre 
generationen, vilka har en annan respekt  för höga positioner och att en 
del av dem därför har svårt att säga vad de egentligen tycker.  
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I  sin  position  som  chef  och  samtalsledare  är  det  viktigt  att  i  samtalet 
tänka på  att  ge plats  och  talutrymme  åt medarbetaren men  även  vara 
medveten om hur man talar, vilket språk man använder i samtalet.  
 

Sen  får man  ju  tänka  sig  för  hur man  pratar  så  att man  inte 
försöker och sitta, om man säger, uttrycka sig som, ja vad ska jag 
säga att man inte är för chefig då eller hur jag ska uttrycka mig. 
Utan  att man  för  det  första  lyssnar  fram  och  lyfter  på  det  de 
säger … så de känner att jag inte ser ner på dem om jag ska säga 
om du förstår vad jag menar. Utan att man har ett trevligt samtal 
mellan två jämlika.  
 

I  samtal  där  medarbetaren  har  en  viss  ”chefsförsiktighet”  där  titeln 
påverkar  måste  samtalsledaren  tänka  på  att  vara  mer  personlig  och 
informell  för att medarbetaren  ska  slappna av. Denna  chefsförsiktighet 
kan märkas hos medarbetare  från andra kulturer där dessa är vana vid 
en annan maktstruktur där chefen är den som värderar och bestämmer. 
Dessa medarbetare är bekväma  i detta medan samtalsledaren upplever 
att  det  krävs  en  annan  medvetenhet  och  uppmärksamhet  vid  dessa 
samtal.  
 

Sammanfattning 
Vad  gäller  upplevelserna  av  chefspositionens  påverkan  på  samtalet 
uppger  flertalet  att detta  är  en  faktor  som påverkar. Detta  ses  som  en 
hindrande faktor och det uppges som exempel att medarbetaren många 
gånger  lyfter  fram det positiva hos  sig  själv och  inte vågar vara öppen 
och  ärlig.  Något  som  påverkar  samtalet  är  anställningstiden  i 
chefsposition. Efter  en  längre  tid  i  verksamheten  har man  hunnit  visa 
medarbetarna vem man är, både som person och chef, och medarbetaren 
vet  då  vad  denne  har  att  förhålla  sig  till.  Vidare  uppges  att  med 
medarbetare man inte har en vardaglig kontakt med upplevs situationen 
vid utvecklingssamtalet mer spänd än vid samtal i andra sammanhang. 
En annan aspekt är att man ser betydelsen av att använda ett språk som 
inte  betonar  positionen  utan  att  anpassa  ordvalet  till  situation  och 
medarbetare. Något  som  nämndes  var  upplevelse  av  skillnad mellan 
olika  generationer  där  respekt  för  positionen  upplevdes  större  i  den 
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äldre  generationen, men  även mellan  olika  kulturer  där man  i  andra 
kulturer har en annan maktstruktur. 
 

UTFORMNINGEN – av utvecklingssamtalet 
 
Vad  gäller  utformningen  av  utvecklingssamtalet  hänvisas  till 
styrdokument och mallar som organisationen utarbetat för dessa samtal. 
Något  som  ständigt  återkommer  är  organisationens  mål  som  är 
klargjorda  från arbetsgivaren och som  ligger  till grund  för samtalet. Då 
checklistor skickas ut innan samtalet genomförs, där organisationens mål 
finns beskrivna, är organisationens mål därför kända för medarbetarna. I 
dessa mål ingår även individens personliga mål och hur dessa kan hjälpa 
verksamheten att uppnå sina mål. Detta gör att informanterna upplever 
att  de  och medarbetaren  är  överens  om  det  övergripande målet med 
samtalet.  Då  förhandling  har  skett  mellan  arbetsgivare  och  facklig 
organisation finns genom detta ett samförstånd för utvecklingssamtalet i 
grunden.  
 

Det finns ju en grundöverenskommelse att det är det här som ska 
äga rum då som man också  faktiskt har  förhandlat  fram  fackligt 
mellan  [företagets  namn]  som  arbetsgivare  och  de  fackliga 
organisationerna  så  att  utifrån  det  finns  ju  ett  samförstånd  i 
grunden.  

 
En annan åsikt är att den samlade arbetserfarenhet på arbetsplatsen samt 
en god relation till sina medarbetare, gör att man som samtalsledare inte 
upplever några problem att komma överens med medarbetaren om det 
övergripande målet och vad som är viktigt att ta upp i samtalet. Hinder 
för att nå ett samförstånd vad gäller målet för samtalet kan vara att man i 
början  av  sin  anställning  inte  hunnit  bygga  upp  en  relation  med 
medarbetarna.  
 
Innan och  i  samtalet ges medarbetaren möjlighet att  själv komma med 
synpunkter och önskemål om samtalsämnen genom de checklistor som 
skickats ut, detta upplevs dock som sällan förekommande. Ytterligare en 
grund  till  att  man  i  samtalet  har  en  gemensam  förståelse  för  det 
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övergripande målet och vad  som är viktigt att  ta upp  i  samtalet, är att 
man som samtalsledare ändå har en bra kunskap om verksamheten och 
hur den ser ut. Denna kunskap införskaffas genom att vara i och besöka 
verksamheten  regelbundet.  En  annan  orsak  är  att man  har  arbetat  en 
längre  tid på arbetsplatsen vilket gör att man upplever sig ha kunskap 
om den och medarbetarna. Detta sammantaget gör att man upplever sig 
veta vad som är viktigt att  ta upp  inom den struktur som  finns och att 
man sällan är oförberedd på eventuella synpunkter från medarbetaren.  
 

Jag tycker att vi träffas så pass mycket och  jag ser dom mycket 
ute  för  jag  är ute  ganska mycket …  nej  jag  tycker  att  jag  har 
ganska bra koll på det.      

 
Skulle det komma fram synpunkter från medarbetaren som upplevs vara 
relevanta men  inte  får plats  inom  strukturen, planerar man  in  ett nytt 
samtal  för  att  diskutera  detta.  Medarbetarnas  synpunkter  och/eller 
problem, vare  sig det gäller verksamheten eller privat, kommer  istället 
fram i andra samtal som medarbetaren ofta själv påkallar.  
 
Vad  gäller  avslutningen  av  samtalet  gör  samtalsledaren  en 
sammanfattning  av  samtalet,  där man  stämmer  av med medarbetaren 
för att  se om man är överens om vad man kommit  fram  till. Detta  ser 
man  som  en  ömsesidig  avslutning där medarbetaren har möjlighet  att 
komma  med  synpunkter.  Ett  annat  sätt  är  låta  medarbetaren  göra 
sammanfattningen  för  att  få  reda  på  om  denne  har  uppfattat  det 
informanten velat förmedla.  
 

Sammanfattning 
Vad gäller åsikterna om möjligheten att tillsammans med medarbetaren 
komma överens om det övergripande målet  för utvecklingssamtalet  är 
dessa  samstämmiga.  Styrdokumenten  och  mallarna,  som  inbegriper 
både  individens och organisationens mål och  som medarbetaren  får  ta 
del  av  på  förhand,  gör  att  informanterna  upplever  att  båda  parter  är 
medvetna  om målen  och  därmed  också  överens  om  det  övergripande 
målet med  utvecklingssamtalet. Vidare  uttrycks  att  den  kunskap man 
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har om verksamheten utgör en grund för att nå samförstånd vad gäller 
det övergripande målet med utvecklingssamtalet. 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
För att underlätta för att samförstånd uppnås betonas vikten av en lugn, 
avstressande  och  informell  miljö  där  samtalet  kan  genomföras  utan 
störningsmoment. Ytterligare något som kan påverka samtalet positivt är 
om man har en nära och god relation till sina medarbetare, samt om man 
har en god inblick och kunskap om medarbetarens arbetssituation.  
 
Då det gäller den verbala kommunikationen understryks vikten  av  att 
fördela  talutrymmet mellan  sig och medarbetaren  så  att det  i  samtalet 
blir  en  dialog. För att underlätta kommunikationen med medarbetaren sker 
anpassning av språket där  orsakerna  till  anpassningen  är medarbetarens 
yrkesgrupp, kompetens eller personlighet. För att ytterligare underlätta 
för  dialogen  används  den  icke‐verbala  kommunikationen  där 
kroppsspråket  är  en betydelsefull del. Anpassning  av den  icke‐verbala 
kommunikationen  sker både medvetet och omedvetet. Dock menar  sig 
många  inte alls anpassa den  icke‐verbala kommunikationen, utan anser 
att  man  förhåller  sig  lika  gentemot  alla  medarbetare  i 
utvecklingssamtalet.  Trots  detta  finns  åsikter  om  att  omedveten 
anpassning sker men som är svår att beskriva. 
 
Flertalet uppger att deras  chefsposition påverkar  samtalet, detta  ser de 
flesta  som  en  försvårande  faktor  för  samförståndet.  Anställningstid  i 
chefsposition uppges påverka  relationen  till medarbetaren och därmed 
möjlighet till samförstånd i samtalet. Vidare kan medarbetare från äldre 
generationer och andra kulturer påverkas av samtalsledarens position. 
 
Vad  gäller  utformningen  av  utvecklingssamtalet  är  checklistorna  som 
används  samt  den  kunskap  samtalsledaren  har  om  verksamheten 
underlättande för att samförstånd ska uppnås i utvecklingssamtalet. 
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion 
 

Atmosfär och interaktion 
Då det gäller möjligheten att  skapa en god  samtalsmiljö uppges vikten 
av att välja en ostörd och behaglig plats samt att avsätta tillräckligt med 
tid  för  att  visa  respekt  för  medarbetaren.  Detta  är  en  del  av  de 
förberedelser  Granberg  (2003)  nämner  som  viktig  för  chefen  att  ta 
hänsyn  till  i  utvecklingssamtalet.  Dock  visar  resultatet  på  att  dessa 
förberedelser  i  vissa  fall  kan  skapa  en  formell  karaktär  i 
samtalssituationen, och som kan leda till att medarbetaren blir spänd och 
sluten.  
 
Å ena sidan betonas vikten av att skapa en atmosfär där medarbetarna 
öppet  kan  ge  uttryck  för  sina  tankar  och  åsikter  och menar  att det  är 
viktigt att uppmärksamma medarbetaren och gå denne  till mötes  i alla 
situationer som kan uppstå under ett utvecklingssamtal. Å andra sidan 
betonas dock betydelsen av att ha en viss distans till medarbetaren för att 
kunna  upprätthålla  strukturen  för  ett  professionellt  samtal.  Denna 
balansgång  som  beskrivs  i  resultatet  belyser  Lindgren  (2001)  i  sin 
beskrivning av interaktionsmönstret. Man ser att informanterna pendlar 
mellan det formella mötet och det förtroliga samtalet. I det förstnämnda 
följs  det  professionella  samtalets  struktur  och  genom  detta  håller  en 
distans till medarbetaren, samtidigt som man i det förtroliga samtalet vill 
skapa en öppenhet där  tankar och åsikter kan uttryckas. När det  råder 
balans mellan dessa två motpoler påverkas interaktionen positivt genom 
att man  som  chef kommer nära medarbetaren utan  att  skrämmas men 
samtidigt håller en distans där öppenhet ändå kan framkallas (Lindgren 
2001). 
 
Hargie och Marshall (1994) skrev att den bild man har av medarbetaren 
skapas  av  orsaker man  finner  inom  denne  eller  i  de  omständigheter 
denne  befinner  sig  i.  Utifrån  resultatet  ser man  att  den  relation  som 
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informanterna  har  till  sina  medarbetare  och  kunskap  om  deras 
arbetssituation  påverkar  tolkningen  av  medarbetarens  beteende  i 
samtalet,  detta  kan  då  även  ligga  till  grund  för  den  respons 
samtalsledaren  ger.  Där  informanterna  lättare  upplever  sig  uppnå 
samförstånd har man nära kontakt med medarbetarna och en god inblick 
i  deras  arbetssituation  vilket  underlättar  tolkningen  av medarbetarnas 
beteende.  Där  man  inte  har  inblick  i  medarbetarens  arbetssituation 
påverkas  tolkningen  av medarbetarens beteende  till  största del  av den 
bild man har av varandra och den  relation man har  innan  samtalet.    I 
båda dessa situationer påverkas samtalsledarens bild till stor del av både 
den  personella  kontexten  och  situationskontexten  med  exempelvis 
motiv,  attityder,  förväntningar  men  även  organisationsstruktur  och 
organisationskultur (Hargie och Marshall, 1994).  
 
När ett okomplicerat samtal med samförstånd karaktäriseras görs detta 
genom  att  faktorer  som  ögonkontakt  och  kroppsspråk  nämns.  I  dessa 
samtal har informanterna enligt Lindh och Lisper (1990) lyckats sätta sig 
in i medarbetarens situation och speglat denne på ett bra sätt vilket visar 
att  man  som  samtalsledare  försöker  förstå  medarbetaren  och  dennes 
arbetssituation.  Då  samförstånd  inte  uppnås  kan  orsakerna  till  detta 
ligga hos medarbetaren men även bero på att samtalsledaren inte lyckats 
spegla medarbetaren på ett sätt så att denne känner sig förstådd (Lindh 
och Lisper, 1990). Detta kan bero på att man som samtalsledare inte har 
tillräcklig  kunskap  om  medarbetarens  arbetssituation  (Hargie  och 
Marshall, 1994). 
 

Kommunikationen 
Betydelsen av att kunna lyssna i ett samtal är enligt Ronthy‐Östberg och 
Rosendahl (1992) viktigt och de beskriver detta som att man för en stund 
bortser från sig själv och är fokuserad på sin samtalspartner. Då flertalet 
av  informanterna  upplever  sig  verbala  och  i  utvecklingssamtalet  är 
medvetna om detta genom  fördelningen av  talutrymmet, visar man på 
att medarbetaren ges möjlighet  att delta  i  samtalet men också  att man 
som  samtalsledare  är  intresserad  av  vad  medarbetaren  har  att  säga. 
Även  om  samtalsledarna  i  studien  framhåller  att  samtalet  bör  vara  en 
dialog och att man genom denna har möjlighet att uppnå  samförstånd 
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skrev  Lindgren  (2001)  att  ömsesidighet  i  ett  utvecklingssamtal  inte  är 
någon självklarhet. Detta för att fokus i samtalet ligger på medarbetaren 
och att samtalsledaren är den som styr turordningen.  
 
Då den verbala kommunikationen och valet  av  språk  i  förhållande  till 
medarbetaren  är upplevs  vara  viktig  och  sker det  även  en  omedveten 
anpassning av dessa,  främst då det gäller den egna yrkesgruppen. När 
det gäller övriga yrkesgrupper  inom verksamheten och medarbetarnas 
olika kompetens sker en medveten anpassning för att missförstånd  inte 
ska  uppstå.  Enligt  Hargie  och  Marshall  (1994)  påverkas 
kommunikationen  av  person‐  och  situationskontexten  där 
samtalparternas  erfarenheter  och  kunskap  tillsammans  med 
beteendemönster  och  organisationskultur  spelar  en  stor  roll  för  att 
individerna  ska  kunna  förstå  varandra  och  uppnå  samförstånd  i 
samtalet. Då samtalsledarna har kunskap om sin egen yrkesgrupp samt 
beteendemönster  och  kultur  inom  denna  kan  man  förstå  att 
anpassningen sker automatiskt och att man  i dessa samtal  inte behöver 
arbeta aktivt för att uppnå samförstånd. Då det gäller kommunikationen 
med  andra  yrkesgrupper  inom  verksamheten  samt medarbetare med 
olika kompetens uppger några att man medvetet anpassar  språket. Att 
det blir en medveten anpassning i dessa samtal kan man förstå då man i 
dessa  fall  kanske  inte  har  erfarenheten  eller  kunskap  om  denna 
yrkesgrupps  beteendemönster  och  kultur.  Detta  gör  att  man  som 
samtalsledare kanske behöver anstränga sig mer och medvetet anpassa 
exempelvis ordval för att man i samtalet ska kunna förstå varandra och 
uppnå samförstånd.  
 
En  annan  form  av  anpassning  i  den  verbala  kommunikationen  sker 
utifrån  medarbetarens  personlighet.  I  dessa  samtal  upplever  sig 
samtalsledaren behöva formulera budskapet så att medarbetaren inte tar 
detta  personligt.  För  att  kommunikationen  i  dessa  samtal  ska  kunna 
fungera behöver  samtalsparterna,  enligt Hargie och Marshall  (1994),  ta 
hänsyn till komponenterna värderingar, känslor och förväntningar i den 
personella  kontexten  då  dessa  påverkar  interaktionen  och möjligheten 
att  förstå  varandra.  En  motsatt  åsikt  till  detta,  som  framkommer  i 
resultatet, är att ärlighet och  tydlighet  inger  respekt och  förtroende  för 
samtalsledaren  oberoende  av  medarbetarens  personlighet  och  oavsett 
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budskapets  innehåll.  Engquist  (2002)  skrev  att  det  som  samtalsledare 
ibland  kan  vara  svårt  att  framföra  vissa  budskap,  då man  känner  en 
osäkerhet  inför medarbetarens reaktion på detta vilket gör att man  inte 
vill  utsätta  sig  själv  för  medarbetarens  eventuella  negativa  reaktion. 
Trots detta skrev Engquist (1992) att då man framför ett budskap tydligt 
känner medarbetaren en trygghet och klarhet i vad som gäller.  
 
Medvetenheten om hur  frågor ställs  till medarbetaren, anses viktigt  för 
att en god och djup kommunikation ska kunna uppstå. Genom att ställa 
öppna  frågor  upplever man  sig  kunna  uppnå  detta  samt  att  det  ger 
möjlighet  att  skapa  en  informativ  dialog.  Samtalsledarna  följer  här 
Lindgrens  (2001)  interaktionsmönster  där  man  strävar  efter  ett 
demokratiskt  mönster  som  präglas  av  ömsesidighet  och  jämbördighet  i 
samtalet. Dock skrev hon att trots denna strävan tenderar det auktoritära 
mönstret  att  dominera  och  att  obalansen mellan  samtalsparterna  ändå 
finns kvar. 
 
I  den  fjärde  komponenten,  respons,  i  Hargie  och  Marshalls  (1994) 
kommunikationsmodell  sker  denna  förutom  genom  det  talade 
budskapet, genom den  icke‐verbala kommunikationen. Responsen  sker 
då genom gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Informanterna uppger 
en medvetenhet  om  den  icke‐verbala  kommunikationens  påverkan  på 
samtalet  och  betonar  vikten  av  placering  och  att man  sitter  vänd mot 
medarbetarna,  och  även  ger  respons  genom  att  man  exempelvis  ler, 
nickar och hummar. Responsen kan även ske genom spegling som Lindh 
och  Lisper  (1990)  beskriver.  I  samtal  där  omedveten  anpassning  sker  
märker informanten detta först efteråt på grund av att hon upplever sig 
ansträngd och trött.  
 

Positionen 
Ronthy‐Östberg  och  Rosendahl  (1992)  skrev  att  det  i  ett 
utvecklingssamtal  bör  råda  jämlikhet mellan  samtalsparterna men  på 
grund av den asymmetri som  finns  i samtalskontexten skrev Forsström 
(2000) att denna  jämlikhet  sällan uppnås. Detta  ses  som  en oundviklig 
och försvårande faktor som är svår att bortse ifrån i samtalet mellan chef 
och  underställd.  Vidare  nämns  att  positionen  påverkar  samtalet 
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beroende på hur man använder sin chefsposition och det förtroende man 
har  som  chef. Då man är medveten om positionens påverkan bör man 
vara  flexibel  och  anpassa  sig  efter  situationen  och  medarbetarens 
mognad  för  att  kunna  stödja medarbetaren  utifrån  dennes  behov  och 
personlighet (Wolvén, 2000).  
 
Efter  en  längre  tid  som  chef på  samma  arbetsplats har man  intagit  en 
position och en roll där det skapas en  förväntan  från medarbetarna om 
hur  chefen  bör  bete  sig  (Trost &  Levin,  2004). Genom  den  vardagliga 
kontakten med medarbetarna  och  efter  en  längre  tid  i  verksamheten 
införskaffar  sig  kunskap  om  varandras  roller  vilket  underlättar  för 
genomförandet av utvecklingssamtalet.    
 
Positionen  kan  även  påverka  samtalet  då  medarbetaren  i 
samtalssituationen  inte  vågar  vara  ärlig  och  i  vissa  fall  håller  tillbaka 
kritik. Detta upplevs som ett problem och för att motverka detta inbjuds 
medarbetaren  till att våga kritisera och ge uttryck  för  sina åsikter. Här 
eftersträvas  att  utvecklingssamtalet  ska  präglas  av  respekt,  ärlighet, 
öppenhet  och  åsiktsfrihet  vilket  enligt  Ronthy‐Östberg  och  Rosendahl 
(1992)  är  förutsättningarna  för  ett  lyckat  samtal.  Detta  visar  på  en 
balansering  mellan  två  av  Lindgrens  (2001)  interaktionsmönster,  det 
formella mötet  och det  förtroliga  samtalet  för  att  försöka  nå  en  jämvikt  i 
positionerna och skapa öppenhet och samförstånd i samtalet.  
 
Trost  och Levin  (2004)  skrev  att  varje  individ  i  varje  situation  besitter 
flera roller. I samtalssituationen har samtalsparterna tre totalroller varav 
den ena är ålderstillhörighet. Detta är något som tycks påverka synen på 
och  förhållningssättet  till  samtalsledaren  i  dennes  position  den  äldre 
generationen som mer medveten om samtalsledarens position. Detta kan 
leda till att den äldre generationen inte vågar ge uttryck för sina åsikter. 
Samtalsledarens position kan även påverka samtalet när samtalsparterna 
kommer  från  skilda kulturer. Medarbetare  från andra kulturer upplevs 
ha andra förväntningar på samtalsledarens position, vilket kan försvåra 
kommunikationen och samförståndet i samtalet.  
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Utformningen 
Vad  gäller upplevelserna  av  samförstånd  i de  övergripande målen  för 
utvecklingssamtalet  hänvisar  samtliga  till  organisationens 
styrdokument, där organisationens mål är klargjorda från arbetsgivaren. 
Granberg  (2003)  skrev  att  man  innan  samtalet  bör  informera 
medarbetarna om syftet och innehållet med samtalet. Detta sker då man 
inför  samtalet  skickar  ut  checklistor  till  medarbetaren  där 
organisationens mål finns beskrivna. Dock sker här en klar styrning från 
arbetsgivaren  av  vad  som  bör  behandlas  i  ett  utvecklingssamtal  vad 
gäller  organisationens  övergripande  mål,  för  både  individ  och 
verksamhet, vilket  leder  till att medarbetaren  inte har så stor möjlighet 
att  påverka  utformningen  av  samtalet.  Forsström  (2000)  skrev  att 
medarbetaren  bör  vara  delaktig  i  utformningen  av  checklistan  för  att 
underlätta  för  öppenhet,  kommunikation  och  interaktion  i  samtalet.  I 
checklistan  ingår även  individens personliga mål  för sin arbetssituation 
som  denne  innan  samtalet  bör  förbereda  och  tänka  igenom.  Vidare 
framhålls  att  medarbetaren  i  utvecklingssamtalet  ges  möjlighet  att 
komma med egna synpunkter, men att detta sällan förekommer. I de fall 
där  synpunkter  från medarbetaren  framkommer  och  dessa  inte  hinns 
med i utvecklingssamtalet, planerar man in ny tid för samtal vilket visar 
på  samtalsledarens  empati,  respekt  och  intresse  för  medarbetaren 
(Ronthy‐Östberg och Rosendahl, 1992).  
 
Mehrens  (1998)  skrev  att  chefen  innan  samtalet  bör  reflektera  över 
medarbetaren  och  dennes  situation  i  organisationen  och  utifrån  detta 
tänka  igenom  vad  som  är  viktigt  att  ta  upp.  Vad  gäller  detta  anser 
informanterna  att  de  på  grund  av  sin  kunskap  om  verksamheten  och 
medarbetarna upplever  att denna kunskap ger dem och medarbetarna 
en gemensam förståelse om vad som är relevant att ta upp i samtalet.   
 
Vad gäller avslutningen av samtalet sker detta i samtliga fall genom att 
man som samtalsledare gör en sammanfattning av vad som diskuterats i 
samtalet  och  ber  om medarbetarens  synpunkter  på  denna. Här  följer 
man det  interaktionsmönster  som Lindgren  (2001) påvisar  i  sin  studie 
där hon skrev att cheferna vid avslutningen av samtalet övergår från det 
förtroliga samtalet till det formella mötet då det är cheferna som initierar 
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avslutningen. Motsatsen till detta sker genom att låta medarbetaren göra 
sammanfattningen  vilket  leder  till  att  asymmetrin  motverkas  och 
medarbetaren  ges  ytterligare  en möjlighet  att  vara  delaktig  i  samtalet 
(Forsström, 2000). 
 

Metoddiskussion 
 
I  valet  av  litteratur  har  vi  koncentrerat  oss  i  första  hand  på  den  som 
behandlar  utvecklingssamtal  utifrån  det  nationella  synsättet.  Då  det 
gäller  den  knappa  vetenskapliga  forskningen  bekräftar  den  ändå  hur 
förhållandet  mellan  samtalsledare  och  medarbetare  ser  ut,  ur 
samtalsledarens  perspektiv. När  det  gäller  den  normativa  litteraturen 
kan man  skönja  en  samstämmig  syn på utvecklingssamtalet vilket gör 
det viktigt att  inta ett kritiskt förhållningssätt till denna  litteratur. Detta 
har  gjorts  i  resultatdiskussionen  genom  att  jämföra  den  normativa 
litteraturen med tidigare forskning.    
 
I  det  strategiska  urvalet  av  informanter  uppfylldes  våra  kriterier  då 
samtliga  var  samtalsledare  i  utvecklingssamtal.  Dock  framkom  det  i 
bearbetningen  av materialet  att de  olika  befattningar  som  fanns  bland 
informanterna i undersökningen hade en viss påverkan på resultatet då 
en  av  informanterna  inte  hade  samma  närhet  till  sin  personalgrupp. 
Detta  har  gett  studien  en  variation  i  resultatet  av  undersöknings‐
gruppens svar (Kvale, 1997).  
 
Då  det  gäller  urvalsgruppen  var  målet  att  den  skulle  bestå  av  åtta 
personer  för  att  få  så  mycket  information  samt  en  så  god  bild  av 
problemområdet som möjligt. På grund av tidsbrist hos nya informanter 
stannade  antalet  i urvalsgruppen vid  sex. Då  sex  intervjuer var gjorda 
och  bearbetning  av materialet  påbörjats,  upplevde  vi  detta  antal  ändå 
som tillräckligt. Vi upplevde då att svaren från informanterna tenderade 
att upprepas och att ytterligare  intervjuer  inte  skulle  tillföra något nytt 
till  studien. En orsak  till detta kan vara  att  samtliga  informanter  finns 
inom samma organisation där man använder sig av ett av organisationen 
utformat  tillvägagångssätt  vid  utvecklingssamtal.  Större  variation  i 
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materialet hade troligen kunnat uppnås om man intervjuat samtalsledare 
från olika organisationer.  
 
I kvalitativa studier använder man sig av  intervju som datainsamlings‐
metod då  fokus  ligger på  informantens upplevelser och beskrivning av 
ett  fenomen.  Valet  av  en  semi‐strukturerad  intervjuguide  som 
insamlingsmetod gjordes för att få en djupare inblick i ämnet genom att 
vi som  intervjuare har möjlighet att omformulera  frågor och vid behov 
be  om  förtydligande.  Vid  konstruktion  av  intervjuguiden  gjordes  en 
förändring  utifrån mätinstrumentet, WAI,  för  att  anpassa  frågorna  till 
den för studien aktuella samtalssituationen. Trots ansträngningar att vid 
omarbetningen  försöka  bevara  grundmeningen  i  mätinstrumentets 
items,  är  vi  medvetna  om  att  grundmeningen  kan  ha  påverkats  vid 
omarbetningen och därmed också haft en betydelse för noggrannheten i 
studien.  Då  arbetsalliansteorin  inte  använts  tror  vi  inte  att 
omarbetningen  av mätinstrumentet påverkat  studien  i övrigt. Förutom 
frågorna  utifrån  WAI  skapades  tre  frågor  rörande  informanternas 
bakgrund  som  samtalsledare  samt  deras  egen  definition  av 
utvecklingssamtalet. Informanternas svar på dessa visade sig inte tillföra 
studiens syfte något och redovisas därför inte i resultatet. 
 
Då  det  gäller  intervjutillfällena  förberedde  vi  oss  väl  och  var  i 
intervjusituationen  medveten  om  betydelsen  av  att  vara  tydlig  och 
lyssnande. Detta  för  att ha möjlighet  att  ställa  frågor  som  inte  ingick  i 
intervjuguiden men även för att ge informanten möjlighet att fritt berätta 
om sin upplevelse. Detta underlättades av  intervjuguiden som utgjorde 
ett  stöd  för  intervjuaren.  Vad  gäller  intervjumiljöns  påverkan  på 
informanterna och  svaren dessa gav genomfördes  samtliga  intervjuer  i 
informanternas  egen  kontorsmiljö.  Detta  tror  vi  till  största  delen  var 
positivt  för möjligheten  att  återkalla minnen,  upplevelser  och  känslor 
från utvecklingssamtalen då majoriteten  av  informanterna genomförde 
sina utvecklingssamtal där (Trost, 2005).  
 
Vid bearbetningen av materialet tenderade informanternas svar att vara 
inriktade  på  det  praktiska  tillvägagångssättet  istället  för  en  mer 
djupgående  upplevelse  av  hur  man  uppnår  samförstånd  i  ett 
utvecklingssamtal.  Trots  att  informanterna  upplysts  om  studiens  syfte 
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vid  två  tillfällen,  vid  utskick  av  förfrågan  via  mail  samt  vid 
intervjutillfällets  början,  kunde  vi  som  intervjuare  ytterligare  betonat 
begreppet samförstånd för att ytterligare uppmärksamma informanterna 
om  syftet med  studien. Genom hela uppsatsarbetet, men  framför  allt  i 
bearbetningen av intervjumaterialet, har vi varit medvetna om vår egen 
förförståelse  inom  det  studerade  området  och  har  sett  den  som  ett 
komplement till teori och empiri (Starrin & Svensson, 1994). Vi har även 
under uppsatsarbetet haft ett kritiskt förhållningssätt där vi  jämfört och 
diskuterat våra tolkningar.  
 
Då det gäller noggrannhet har detta eftersträvats i studien genom att vi 
vid utformningen av intervjuguiden använt ett befintligt mätinstrument 
som  i  sin  kontext  undersöker  samtalet  på  ett  djupare  plan. 
Noggrannheten stärks även genom att alla intervjuer bandades och att vi 
båda  två var närvarande vid dessa. Detta ger en möjlighet att  få en  så 
korrekt bild av atmosfär och  stämning  som möjligt av  intervjutillfället. 
Vad  beträffar  trovärdigheten  har  vi  försökt  att  beskriva 
tillvägagångssättet  och  undersöknings‐gruppen  så  tydligt  att 
utomstående  har  möjlighet  att  granska  och  bedöma  om  denna 
beskrivning  av  undersökningsgruppen  och  kontexten  är  godtagbar 
(Bryman, 2002).  
 
Då  en  kvalitativ  studie  inte  syftar  till  att  generalisera  resultatet  till  en 
population,  kan  denna  studie  istället  ge  ny  eller  kompletterande 
kunskap  och  genom  detta  komma  till  praktisk  användning  och  vara 
relevant för den undersökta organisationen.  
 

Slutsatser 
 

Syftet  med  studien  var  att  undersöka  samtalsledares  upplevelser  av 
faktorer  som underlättar  respektive  försvårar att  samförstånd uppnås  i 
ett utvecklingssamtal.  
 
Utifrån  resultatet  finns  en  variation  i  svaren  bland  informanterna 
beroende  på  vilket  fokus man  har  som  arbetsledare.  Då  ett  antal  av 
informanterna betonar betydelsen av relationen till medarbetaren kan vi 
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bland  dessa  se  ett  individfokus.  Andra  informanter  betonar 
verksamheten  i  första  hand  och  sedan  individens  utveckling  i  denna 
vilket tydligt ger ett verksamhets‐ och organisationsfokus.  
 
Utifrån  samtalsledarnas  perspektiv  har  vi  funnit  tre  faktorer  vilka 
upplevs  som mest  betydelsefulla  för  att underlätta  för  samförståndet  i 
utvecklingssamtalet, vilka är 
 

• en god och nära relation till medarbetaren 
• en god inblick i och kunskap om medarbetarens arbetssituation 
• användandet av checklistor 

 
Andra  faktorer  som  upplevs  underlätta möjligheten  till  samförstånd  i 
utvecklingssamtalet är 
 

• närvaro  i  samtalet  vilket  innebär  att  samtalsledaren  visar 
engagemang för situationen och medarbetaren 

• vikten av upplevd trygghet i sin roll som samtalsledare 
• förmågan  att  anpassa  icke‐verbal  och  verbal  kommunikation  till 

medarbetaren 
• valet av placering 
• förmågan att balansera mellan öppenhet och distans  

 
Förutsättningarna  för  dessa  faktorer  som  beskrivits  ovan  kan  variera 
mellan samtalsledarna vilket även kan leda till att dessa upplevs försvåra 
möjligheten att uppnå samförstånd i samtalet. 
 
I  studien  framkom  positionens  betydelse  som  en  faktor  som 
samtalsledarna  upplever  direkt  försvårar  möjligheten  att  uppnå 
samförstånd i utvecklingssamtalet. Detta varierar dock med den relation 
man har  till medarbetaren och hur man använder sig av sitt  ledarskap. 
Denna  faktor påverkar även ömsesidigheten som enligt definitionen av 
utvecklingssamtalet bör prägla detta samtal. Utifrån resultatet  tycker vi 
oss se att denna ömsesidighet är svår att uppnå på grund av asymmetrin 
i samtalet. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
I vår studie har vi undersökt utvecklingssamtalet utifrån samtalsledarens 
perspektiv, vilket gör att endast denna parts upplevelser lyfts fram. Det 
vore därför intressant att göra en studie utifrån både samtalsledarens och 
medarbetarens  perspektiv  där  båda  parternas  upplevelser  av  samtalet 
lyfts fram och jämförs.    
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor
 

1. Brukar ni ömsesidigt komma överens om det övergripande målet med 

utvecklingssamtalet? 

a. Kan du beskriva hur? 

 

2. Brukar ni komma överens i utvecklingssamtalet då det gäller hur medarbetarens 

arbetssituation ser ut och vilka eventuella behov av förändringar som finns? 

a. Kan du beskriva hur ni diskuterar runt detta 

b. Kan du beskriva vad som kan ge upphov till att ni har lika/olika uppfattningar 

om medarbetarens arbetssituation? 

 

3. Brukar ni vara överens om vad som är viktigt att ta upp i utvecklingssamtalet? 

a. Hur märker du detta? 

 

4. Tror du att din position som arbetsledare/chef påverkar samtalet? 

a. Kan du beskriva hur? 

 

5. Kan du känna om din samtalspartner har tillit till din förmåga att se behov och 

möjligheter i dennes arbetssituation?  

a. På vilket sätt känner du detta? 

 

6. Märker du om din samtalspartner känner att du har empati för denne? 

a. Hur märker du detta? 

 

7. Kan du beskriva vad som kan påverka förtroendet mellan er i samtalet? 

a. Positiva faktorer 

b. Negativa faktorer 

 

8. Tror du din verbala kommunikation påverkar möjligheten till samförstånd i samtalet? 

a. På vilket sätt? 

b. Hur man ställer frågor? Öppna/slutna? 

c. Tonfall, ordval 

 



 

d. Anpassas den till samtalspartnern? 

 

9. Tror du att din icke-verbala kommunikation påverkar möjligheten till samförstånd i 

samtalet? 

a. Ansiktsuttryck, gester, kroppsspråk, placering etc. 

b. Anpassas den till samtalspartnern 

 

10. Gör ni någon sammanfattning i avslutningen av samtalet? 

a. Hur görs denna? 

b. Är den ömsesidig? 

 

 

 

Bakgrundsfrågor 

• Hur lång erfarenhet har du som samtalsledare? 

• Har du någon form av utbildning/kurs i samtalsmetodik? 

• Din egen definition av utvecklingssamtal? 

 

 



 

Bilaga 2 
 
Working Alliance Inventory – Observer, short version (svensk översättning) 
 

Mål 

4. Min klient tycker att jag inte förstår vad hon/han vill åstadkomma i terapin. 

6. Min klient och jag arbetar mot ömsesidigt överenskomna mål. 
10. Min klient och jag har olika uppfattningar om vad som är hennes/hans problem. 
11. Vi har åstadkommit en god förståelse för vilken förändring som skulle vara bra för 

min klient. 

 

Band 

3. Min klient tror att jag tycker om henne/honom. 

5. Min klient är övertygad om att jag har förmågan att hjälpa henne/honom. 

7. Min klient känner sig uppskattad av mig. 

9. Min klient och jag har förtroende för varandra. 

 

Uppgift 

1. Min klient och jag är överens om vad hon/han behöver göra i terapin för att förbättra sin 

situation. 

2. Det vi gör i terapin ger min klient nya sätt att se på sina problem. 

8. Vi är överens om vad som är viktigt för min klient att arbeta med. 

12. Min klient tycker det är rätt sätt som vi arbetar med hennes/hans problem. 
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