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Sammanfattning 

 

Denna undersökning behandlade en del av kommunikationen mellan ledare och 
medarbetare, avseende utvecklingssamtal på arbetsplatser. Syftet med undersökningen 
var att försöka uppmärksamma en av de faktorer som kan ha en inverka på utfallet av ett 
utvecklingssamtal, denna faktor var possible selves. Tidigare forskning visade på att 
utvecklingssamtalet spelade en viktig roll i våra arbetsliv och privatliv. Den tidigare 
forskningen om possible selves uppmärksammade att detta begrepp är komplext och 
användbart i många olika livssituationer. Vi valde att angripa detta ämne genom en 
kvalitativ metod där vi använde ett kvalitativt instrument, Possible Selves Statement 
Test. Detta test delades ut på 7st olika företag/instutioner, där vi samlade in 32 svar från 
medarbetare och ledare. Denna studies resultat påvisade att det fanns innehållsmässiga 
skillnader mellan ledare och medarbetare i deras konstruktion av sina possible selves. 
De tydligaste skillnaderna som framkom hos ledarna och medarbetarna var deras olika 
uppfattning om utvecklingssamtalets ändamål. 

 

 

 

 

 

 



M. Stralforss & J. Josephson 

 

 

3

Abstract 

Genom ett kvalitativt instrument undersöktes ledares och medarbetares föreställningar 
inför framtida utvecklingssamtal (possible selves). Denna studie påvisade att det fanns 
innehållsmässiga skillnader mellan ledare och medarbetare i deras konstruktion av sina 
possible selves. De väsentligaste skillnaderna bestod i ledarnas och medarbetarnas olika 
uppfattning om utvecklingssamtalets syfte. Antalet deltagare i denna undersökning var 
32st. 
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Possible selves i ett utvecklingssamtal 

 

”Om det verkligen skall lyckas att föra en människa bort från den plats där hon är – 

måste man först finna honom – och börja där.” Sören Kirkegaard.  
 
”Det är aldrig farligt att inte vara överens så länge man är överens om att man inte är 

överens.” (Kerstin Ljungström, 2001, s. 19). 
 
 

Utvecklingssamtalet 

 
Utvecklingssamtalet är ett professionellt samtal som har till syfte att uppnå ”specifika 

mål, ge stöd, hantera problem, skapa delaktighet, fördela ansvar, utvärdera, 

tillrättavisa och kanske förmedla obehaglig information” (Nilsson & Waldermanson, 
2007, s. 100). 
 
Vi börjar vid de yttre och inre förutsättningarna för utvecklingssamtalet och hur 
medverkande parterna påverkas. De yttre förutsättningarna är exempelvis sådana som 
företagets policy och vad företagskulturen tillåter eller prioriterar (Jungström, 2001). Vi 
har valt att titta närmare på de inre förutsättningarna därför att de i större utsträckning 
handlar om hur vi som individer formats av individuella samtal från tidigare skeenden i 
livet, vilket är relevant för vår studie (Jungström, 2001). Exempelvis så kan detta visa 
sig i hur en medarbetare kommer att använda utvecklingssamtalet som någonting 
utvecklande. Detta om dennes erfarenheter av tidigare samtal har varit positiva än om 
man har erfarit motsatsen. Av den orsaken ska man inte glömma bort att dessa inre 
förutsättningar gäller för både ledaren och medarbetaren. Jungström (2001) påpekar att 
det är den personliga ryggsäcken av erfarenheter som betyder något och att det är den 
ryggsäcken som ger dig en överblick på hur du ser på samtal idag. Därför är det viktigt 
att vara medveten om sin egen ryggsäck och dess innehåll innan man tittar på någon 
annans säck, ”genom sig själv, känner man andra” (Jungström, 2001, s. 22). Som ledare 
är det då viktigt att vara ärlig och intresserad, detta tenderar att lysa igenom under 
utvecklingssamtalet. Då varje utvecklingssamtal är unikt är det viktigt att försöka läsa 
situationen så att man agerar utefter just det samtalet (Jungström, 2001). 
 
Arbetslivet och utvecklingssamtalet  

 
Vi har valt att vidare närma oss utvecklingssamtalet utifrån ett psykologiskt perspektiv 
med en artikel av Jutunen (2006), där hon påpekar att den kliniska psykologin inte 
lägger lika stor uppmärksamhet på arbetsrelaterade problem som på personliga problem. 
Detta kan i sin tur leda till att ledare bör uppmärksamma betydelsen av att även ta upp 
personliga problem under ett utvecklingssamtal. Det är därför av vikt att ventilera 
nödvändiga problem utanför arbetet som kan påverka arbetets gång när man har 
utvecklingssamtal. Jutunen (2006) skriver att det inom den kliniska psykologin har varit 
ett problem att inte ta upp arbetsrelaterade frågor, då människor tenderar att behöva 
hjälp vid arbetsplatsbyte eller arbetslöshet.  
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Slutsatsen som Jutunen (2006) tar är att dessa två områden överlappar varandra såpass 
mycket, att det borde vara en självklar gren i den kliniska psykologins praktik att ta upp 
arbetsrelaterade frågor. Om vi vänder på denna slutsats kan den visa på betydelsen av 
att ta upp privata ämnen under ett vanligen arbetsrelaterat utvecklingssamtal. Som 
ledare bör man vara förberedd så att det inte finns en rädsla i att ta upp sådant som inte 
är arbetsrelaterat. Eftersom ett utvecklingssamtal är menat att ge stöd, motivera och att 
ventilera eventuella problem som finns på arbetsplatsen eller hemma. 
Arbetstillfredsställelse är i hög grad relaterad till såväl fysiskt som psykiskt välmående, 
vilket visar att arbetsfrågor har direkt påverkan på hälsan. En annan viktig infallsvinkel 
var Blustein och Spenglers forskning som visade att åtgärder för karriären ibland hade 
personlig istället för arbetsrelaterad vinning (Jutunen, 2006).  

Då vi tydligt kan se att livet kring arbetet och arbetet i sig är av stor vikt för välmåendet 
i övrigt är det väsentlig att se vad som händer under utvecklingssamtalet. Ett av de 
angreppssätt som finns för utvecklingssamtal är det som Byron (2007) beskriver. Han 
beskriver hur chefer direkt eller indirekt läser av medarbetaren och hur detta påverkar 
tillfredställelsen med chefens agerande. Denna studie knyter vi till vår undersökning på 
grund av att den tar upp betydelsen över hur skicklig ledaren är på att upptäcka den 
ickeverbala kommunikationen mellan medarbetare och ledare. Byrons (2007) studie 
visar att en ledare som är lyhörd och kan ”läsa” det ickeverbala språket har möjlighet att 
bättre möta medarbetarens önskningar. Detta borde betyda att inte endast formell 
utbildning är viktig i samspelet med medarbetaren utan även förmågan att ”känna av” är 
minst lika viktig. Därav behöver ledare ta utvecklingssamtalets innehåll på samma 
allvar som själva situationen, alltså kontexten där samtalet utförs.  

Utvecklingssamtalet är också en del av den sociala interaktionen som bedrivs på en 
arbetsplats, är det intressant att fundera kring hur ledares interaktion med medarbetarna 
påverkar deras personlighet och prestation. Viljan att lägga ned tid på denna typ av 
relation ger enligt Maslyn och Uhl-Bien (2001) en god grund för framtida konstruktiva 
relationer. Det intressanta och möjligen relevanta i sammanhanget för oss är då ledaren 
skall välja sin approach inför ett utvecklingssamtal (Maslyn & Uhl-Bien, 2001). Det är 
även viktigt att relationen ledare – medarbetare underhålls och bygger på tillit och 
respekt.  

När man utvärderar sina medarbetare under utvecklingssamtalet kan ledarna ofta 
uppfattas som om de är mer bekymrade över hur värderingen bäst kan passa ledarens 
intressen, än hur tillförlitliga dessa utvärderingar är (Fried, Tiegs & Bellamy, 1992). 
Om medarbetare har minimal eller ingen tillit till sin ledare är de mer benägna att 
ifrågasätta dåligt utförda utvärderingar. Detta anser både författarna och vi i hög grad 
kan påverka utfallet av ett utvecklingssamtal. En annan intressant del är att 
utvärderingen troligtvis blir oanvändbar för ledare när medarbetarna inte har tillit till 
sättet som används för att utvärdera (Fried et al., 1992). I detta ligger möjligheten att 
medarbetaren inte har tilltro till den manual/metod som används för utvecklingssamtal. 
Vi skulle eventuellt kunna applicera tesen ”ett nödvändigt ont” där varken ledaren eller 
medarbetaren anser att ett utvecklingssamtal kan medföra någonting relevant och att 
situationen i viss mån upplevs som obehaglig/obekväm. Det är alltså viktigt att det finns 
tillit till både metoden att utföra ett utvecklingssamtal och även till den som håller i 
samtalet.  
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Om en ledare är nöjd med systemet för utvärdering som en del av utvecklingssamtalets 
metod, kan det tänkas att de är mer nöjda med den feedback de själva får (Russel & 
Goode, 1988). Denna hypotes fann Russel och Goode (1988) inget stöd för trots de 
tidigare indikationer på att metoden för utvärdering såg ut att i högre grad påverka 
ledare som själva ansvarat för utvecklingssamtal (där utvärdering förekommer), än 
medarbetare och ledare som allenast fått utvärdering. Det som är intressant är att inte 
bara medarbetarna skall ha tillit till metoden utan även ledarna, eftersom ledarna också 
går på egna utvecklingssamtal. Det är ledarna som i sin tur kan via tillit till metoden 
motivera sina medarbetare. Russel och Goode (1988) skriver att vara nöjd med den 
utvärderingen (feedback) man får gör också att man är nöjd med sin ledare. Så när en 
ledare använder sig av samma process kontinuerligt kan medarbetarna se ledaren som 
mer trovärdig under utvärdering (en del av utvecklingssamtalet), vilket kan skapa tillit 
och stabilitet i utvecklingssamtalen. Medarbetare tenderar också att anse att feedback 
(under utvecklingssamtal) var mer korrekt när det kom från tillitsingivande och 
kompetenta ledare. Medarbetare är också mer benägna att ta åt sig sådan feedback som 
stämmer överens med deras självbild, vilket är mer troligt när det är en positiv självbild 
(Kincki, Wu, Prussia & McKee-Ryan, 2004).  

Possible selves i samband med utvecklingssamtal  

Possible selves förser oss med en konstruktion som kan liknas vid en bro mellan 
självrepresentation, det nuvarande tillståndet och det önskade. I vår uppsats vill vi när vi 
använder begreppet possible selves referera till Eriksons (2007) artikel, där vi anammar 
den specificerade versionen av Markus och Nurius definition. Det är då viktigt att 
uppmärksamma att många av de artiklar vi använder har Markus och Nurius (1986) 
begreppsförklaring av possible selves. Denna kan öppna för lite bredare tolkningar av 
begreppet. Eriksons (2007) definition lyder: 

“Possible selves are conceptions of our selves in the future, including, at least to 
some degree, an experience of being an agent in a future situation. Possible 

selves get vital parts of their meaning in interplay with the self-concept, which 
they in turn moderate, as well as from their social and cultural context” (s. 356).  

Ett possible selves kan även vara en önskan om det optimala livet. Dessa tankar och 
känslor om det optimala livet tar Scheibe, Freund och Baltes (2007) upp. De förklarar 
denna önskan genom det tyska begreppet Sehnucht, vilket betyder en persons intensiva 
önskan för ett idealt liv. Detta är av intresse då medarbetaren och även ledaren har en 
stark önskan om att vara optimala i sin livsgärning (Scheibe et al., 2007). Vilket i sin tur 
då skulle kunna påverka på vilket sätt de formar sina possible selves inför ett 
utvecklingssamtal.  

När det gäller fler possible selves så är självrapportering tämligen frekvent använt sätt 
att närma sig begreppet. I ett utvecklingssamtal kan det ofta handla om 
självrapportering, ledaren kan ställa frågor av naturen t.ex. vad anser du kunna förbättra 
i din nuvarande situation? Robinson och Clore (2002) tar upp de olika fenomen som 
inträffar när människor skall självrapportera. Det som är viktigt är vilka emotioner som 
är kopplade till ovanstående och tron på vad som komma skall. En annan del som är 
intressant är att de tar upp prospektiv rapportering av självet, alltså då människor får 
frågan om hur de kommer att känna i framtiden. Genom att analysera och i ord uttrycka 
sina possible selves. Denna tro på framtida känslor har stor betydelse för framtida 
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beteenden (Robinson & Clore, 2002). Detta är intressant för oss i och med ledares och 
medarbetares skapande av möjliga possible selves inför ett utvecklingssamtal. Robinson 
och Clore (2002) tar även upp hur emotioner från förut påverkar vår tro på hur vi 
kommer att känna inför t.ex. ett utvecklingssamtal.  

Våra possible selves påverkar också mycket av vårt agerande, tänkande, våra 
målsättningar och förhoppningar, vilka visualiseras av possible selves. Schutz, Crowder 
och White (2001) refererar dessa målsättningar som personliga projekt. Författarna kom 
även fram till att målsättningarna är referenspunkter som brukas för att besluta var 
individer är i relation till var de vill vara under självreglering (Schutz et al., 2001).  

Självregleringen som nämns ovan är enligt Hoyle och Sherrill (2006) en fundamental 
del av självsystemet som i sin tur är den organiserade konstellation av våra tankar, 
känslor och motiv som utgör vår upplevelse av oss själva. Självregleringens roll är då 
att reglera dessa tankar, känslor och motiv i de olika situationer vi kan komma utsättas 
för (Hoyle & Sherrill, 2006). Exempelvis skulle man inför ett utvecklingssamtal kunna 
känna rädsla och förhoppningar. Dessa känslor påverkar då hur man ser på sig själv och 
hur man kommer att uppträda. Här kommer självregleringen in och reglerar vårt 
beteende så att vi t.ex. undviker vissa beteenden. Sådana skulle kunna vara att man visar 
rädsla i ett utvecklingssamtal som således kan vara till nackdel för oss. Likväl kan 
självregleringen också motivera oss att söka upp de delar t.ex. beteenden som vi har 
förhoppningar om (Hoyle & Sherrill, 2006). Hoyle och Sherrill (2006) anser även att 
possible selves är en komponent att räkna med i ett självregleringsperspektiv. Alltså att 
de förväntningar vi går in med i ett utvecklingssamtal kan ses som olika possible selves. 
Som i sin tur påverkar hur vi kommer att reglera vårt beteende i utvecklingssamtalet. 

När man senare självrapporterar gör man detta utifrån den egna självbilden, Kincki et al. 
(2004) tog upp detta i samband med feedback. Självbilden kan vara påverkad av en 
positiv/negativ possible selves, där medarbetaren associerar negativ och positiv 
feedback med sina possible selves i just den situationen där utvecklingssamtal sker. Ett 
exempel på hur en negativ självbild kan ge sig uttryck i ett possible selves (negativt) är 
där misslyckande är huvudingrediensen. Den egna självbilden påverkar skapandet av 
våra possible selves, där våra befintliga föreställningar av förmågor sätter gränser på 
sannolikheten. På ett liknande sätt påverkar possible selves vår självbild, då vi till stor 
del definierar oss efter det vi eftersträvar och vad vi tror kommer att hända oss i 
framtiden (Erikson, 2007). 

Likväl som ovan nyss nämnda om possible selves i ett självreglerings perspektiv, så har 
även erfarenheter från tidigare samtal påverkan på possible selves inför ett 
utvecklingssamtal, då i både positiv och negativ bemärkelse. Crawford Solberg, Diener 
och Wirtz (2002) tar upp detta såväl som skillnader i hur man uppfyllt gamla 
målsättningar och vad framtida kommer att utmynna i. Crawford Solberg et al. (2002) 
skriver också om tillfredställelse mellan vad människor har och sådant de önskar att de 
hade. Man kan se att vad de önskar sig har en betydande influens på tillfredsställelsen. 
Denna studie är intressant för oss då den tar upp frågan om att ligga på rätt nivå i 
uppgiften om önskad utkomst av ett utvecklingssamtal. Crawford Solberg et al. (2002) 
påstår bl.a. att människor kan ändra sina nivåer på sina önskningar till andra mer 
möjliga nivåer. Det ligger i ledarens intresse i ett utvecklingssamtal att möjligheten 
finns för denne att med god kännedom om medarbetarens önskan matcha dessa nivåer 
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på ett bra sätt. Det handlar alltså om att hålla nivåerna på medarbetarens önskningar på 
ett så realistiskt plan som möjligt. Crawford Solbergs et al. (2002) studie föreslår också 
att möta andra mål än just de materiella målen som finns skapar välmående hos 
personalen. 

Även Oettingen och Mayer (2002) tittade på skillnaden mellan förväntningar på 
framtiden dels genom positiva fantasier, dels genom att ha goda erfarenheter från 
tidigare tillfällen och att från dessa skapa sig goda utsikter till att lyckas med det man 
föreställt sig. Denna studie visar att fantasier om framtiden tenderar att behålla personen 
i nuet och därmed försämra chansen för framtida möjligheter. Däremot att ha 
förväntningar på framtiden genom att delvis titta på äldre lyckade situationer och skapa 
nya goda förväntningar styrker möjligheterna att lyckas med sina föresatser (Oettingen 
& Mayer, 2002). Detta kopplas till vår undersökning då det är ledare och medarbetare 
som har förväntningar på sig själva inför ett utvecklingssamtal. 

Syftet med undersökningen vi utförde var att försöka påvisa en av de faktorer som kan 
inverka på resultatet av ett utvecklingssamtal. Våra frågeställningar var: skapar ledare 
och medarbetare possible selves inför ett utvecklingssamtal? Och skiljer sig dessa åt? 

 
METOD 

Deltagare 

 
Vi valde företag som fanns i våra respektive kontaktnät, offentliga företag och privata. 
Ett begränsat urval skedde för att på ett mer effektivt sätt samla in vår data. Vi 
undersökte 16st ledare och 16st medarbetare. Urvalet skedde genom de antal ledare som 
hade tid. För att uppnå bästa möjliga slumpmässighet lät vi en kontaktperson på 
respektive företag/institution hitta lika många medarbetare. Vi fick ett bortfall gällande 
en ledare och även en medarbetare eftersom vi gav ut enkäter i såkallade ”par”, då vi 
eftersträvade att ha lika många medarbetare som ledare. Åldersfördelningen inom vår 
insamlade data hade ett medelvärde på 41 år med ett spann mellan 24 år och 63 år. 
Könsfördelningen är 19st kvinnor och 13st män.  

Instrument 
 
Vi har använt ett test kallat PSST (Possible Selves Statement Test). Testet består av att 
deltagarna med egna ord skall komplettera meningen ”när jag tänker på 
utvecklingssamtal på arbetet kan jag se mig själv…”. Samt besvara fyra stycken 7-
skaliga frågor (a, b, c, d) där deltagarna bedömer positiva och negativa känslor, 
påverkan och sannolikhet kring det deltagarna kompletterade meningen med. 
Graderingen på dessa frågor är utformade så att 1 var mycket starka (känslor), 2 var 
starka, 3 var ganska starka, 4 var medelvärdigt, 5 var ganska obefintliga, 6 var nästan 
obefintliga och 7 var helt obefintliga (känslor). Den meningen vi utformade (ovan) 
valde vi att upprepades åtta gånger. Testet i original belyste också arbetsrelaterade 
ämnen men vi valde ändå att ta bort två stycken delfrågor (e, f) därför att dessa inte var 
relevanta för vårt ämne och ändrade den inledande meningen för att den skulle passa 
undersökningens syfte. Syftet med testet i sin tur var att fånga upp spontant uppkomna 



M. Stralforss & J. Josephson 

 

 

9

possible selves (Erikson, 2006). Detta test var ett kvalitativt instrument som kunde 
öppna för kvantitativ analys p.g.a. att de fyra delfrågorna hade graderingsskala. 

Den skriftliga instruktionen som deltagarna fick ta del av på instrumentet: Vi har alla 
föreställningar om sådant som vi tror kan hända i framtiden. Sådant vi hoppas skall 
hända oss och sådant som vi är rädda för. Vissa framtida händelser känns sannolika och 
andra känns osannolika. Vi kan också föreställa oss hur det skulle vara att hamna i olika 
sådana framtida situationer. Vi kan se oss själva i dessa situationer. Din uppgift är nu att 
kort redogöra för olika sådana framtida situationer i samband med utvecklingssamtal, 
som du kan föreställa att du är med om. Situationerna kan vara positiva eller negativa, 
sannolika eller osannolika. Du bör försöka besvara samtliga åtta frågor. Svara som om 
du berättade för dig själv, och inte för någon annan. Skriv ner svaren i den ordning som 
du kommer på dem, utan att bry dig om hur viktiga de känns (PSST: Bilaga 1). 

Tillvägagångssätt 

  

7 st olika företag/institutioner som hade utvecklingssamtal som standard kontaktades. 
Där söktes ledare upp som hade tid och som håller i utvecklingssamtal, samt 
medarbetare som deltar i dessa. Deltagarna informerades om de regler som omgärdar 
denna studie, där tydliggjordes förhållandet mellan oss och Högskolan i Borås gällande 
vem som står för uppsatsen samt att uppsatsen kommer att vara en offentlig handling. 
Frivillighet och att anonymitet garanterades för alla medverkande. Även att ej slutföra 
testet kunde göras utan några som helst konsekvenser. Samt att det inte förekom någon 
belöning för att delta. Vi förklarade också vad possible selves innebar, se Eriksons 
(2007) definition.  

Det gick till såhär: I vissa fall satt deltagarna ensamma med en av oss i ett rum eller så 
satt flera deltagare i samma rum. Deltagarna fyllde i testet individuellt trots att de ibland 
satt i grupp. Under ifyllandets gång kunde även vissa deltagare ställa frågor för att 
lättare förstå vad de skulle göra, då fick de utförligare samma information som gavs 
inledande. Sedan erbjöd vi även fortsatt kontakt samt uppföljning genom en rapport och 
presentation därefter, vilket alla medverkande företag/institutioner tackade ja till. 

Kodning  

Vi började och skrev upp alla ledarnas possible selves i tre kolumner, efter de 
laddningar vi ansåg vara övervägande positiva, negativa eller neutrala. Detta gjorde att 
vi såg grupper som passade ihop. Dessa satte vi samman till fyra kategorier, vår 
bakgrunds litteratur influerade skapandet av kategorierna. Vi gjorde likadant med 
medarbetarnas possible selves och kunde där konstatera att det inte gick att matcha 
dessa med ledarnas kategorier. Därför utformade vi åtta kategorier där de första fyra är 
för ledarnas possible selves och de fyra därefter för medarbetarnas possible selves där 
en står för övrigt. De referenser som dyker upp i den nedanstående förklaringen kring 
kategorierna är de som med hjälp av svaren gav upphov till utformningen av 
kategorierna. Eftersom det instrument som användes öppnade upp för kvantitativ analys 
utfördes detta för att se hur kategorierna enskilt var värderade i laddningarna 
positivt/negativt, samt gruppernas (ledare/medarbetare) totala värdering på egen 
påverkan och sannolikhet.  
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Tabell 1      
      

Kategori   Beskrivning       
      
1. Motivera  Speglar hur ledaren kan inspirera   
      
  sina medarbetare att bli motiverade.  
      
2. Uppmärksamma  Hur ledarna tänker sig att de kommer uppmärksamma  
      
  och uppmärksammas av sina medarbetare. 
      
3. Kommunikation  Handlar om de situationer där kommunikationen  
      
  eventuellt brister eller är utvecklande.  
      
4. Privat  Handlar om hur ledaren känner inför att ta 
      
  upp känsliga och personliga ämnen.  
      
5. Arbetsmiljö  Handlar om den inre och yttre arbetsmiljön  
      
  och upplevelsen av arbetskamrater.  

  
 
    

6. Framtid  Handlar om hur medarbetaren kan se sig själv i framtiden. 
      
   
7. Personligt  Handlar om hur medarbetarna kommer att se på sig själva 
   
  under ett utvecklingssamtal ur ett personligt perspektiv. 
   
8. Övrigt  Här finns sådana possible selves som kan liknas vid  
      
  en önskan om någonting materiellt eller företeelse  
      
  som ej går att knyta till possible selves.  
            

 

Den första kategorin kallar vi motivera där vi börjar med en precisering: motivera per 
definition är en del av grundformen motiv som betyder bevekelsegrund och motivera i 
sin tur betyder att man skapar skäl och intresse för något (SAOL, 1986). Med denna 
definition i ryggen så har vi valt att använda detta uttryck som bas för sådana possible 
selves som speglar hur ledaren kan påverka medarbetarna att bli motiverade och 
inspirerade, utvecklas och känna tillfredsställelse med sin prestation på arbetet. 
Exempelvis genom att ledaren anger olika skäl för hur ett intresse skall skapas kring de 
delar som är relevanta för den framtida fortsättningen för medarbetaren på arbetet 
(Crawford Solberg et al., 2002; Hoyle & Sherrill, 2006; Maslyn & Uhl-Bien, 2001).  
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Den andra kategorin kallar vi uppmärksamma och skall spegla de possible selves som 
handlar om att hur ledarna tänker sig att de kommer uppmärksamma och 
uppmärksammas av sina medarbetare. Alltså hur ledaren uppmärksammas för sin roll i 
utvecklingssamtalet och hur ledaren tolkar att medarbetaren kommer känna sig 
uppmärksammad i det samma. I denna kategori ingår även den del där ledaren ser sig 
själv i ett framtida perspektiv när det kommer till att ge och få positiv/negativ 
kritik/feedback i utvecklingssamtalet (Byron, 2007; Russel & Goode, 1988). 
 
Denna tredje kategorin kallar vi kommunikation, den skall reflektera de possible selves 
som handlar om de situationer där kommunikationen eventuellt brister eller är 
utvecklande. I denna kategori har vi lagt in sådana possible selves som kan spegla 
problem eller lösningar inom kommunikationen mellan två parter i ett 
utvecklingssamtal. Denna kategori passar till ett antal olika possible selves som kan 
kopplas till det vi tidigare skrivit om att relationen mellan ledare och medarbetare är 
viktig (Byron, 2007; Maslyn & Uhl-Bien 2001). 

Den fjärde kategorin för ledarnas possible selves har fått namnet privat. Som skall 
spegla de possible selves som handlar om hur ledaren känner inför att ta upp känsliga 
och personliga ämnen som vi ovan beskrivet. Det är också betydelsefullt att tala om 
problem som sker utanför arbetet oavsett påverkan. Därför ingår sådana possible selves 
som t.ex. uppmärksammar det privata livet hos medarbetarna, vare sig det är problem 
eller ej. Samt hur ledaren upplever att medarbetaren känner efter både positiv och 
negativ feedback under/efter utvecklingssamtalet (Jutunen, 2006).  

Den femte kategorin arbetsmiljö speglar de possible selves som handlar om den inre 
och yttre arbetsmiljön där upplevelsen av arbetskamrater, frågor om lön och 
arbetsuppgifter. Medarbetarnas possible selves kan liknas vid sådana som ingår i 
självrapportering exempelvis ”hur jag upplevs i gruppen och hur jag upplever 
arbetsgruppen”. De possible selves som också tillhör denna kategori kan vara sådana 
som handlar om hur medarbetaren upplever chefen och dennes roll samt 
företagets/instutionens sätt att fungera (Hoyle & Sherrill, 2006; Robinson & Clore, 
2002).  

Den sjätte kategorin benämnd som framtid speglar de possible selves som handlar om 
hur medarbetaren kan se sig själv i framtiden på företag eller offentliga institutioner. 
Exempel på detta kan dels vara karriärmässiga tankar. Såväl som personliga 
föreställningar kring hur det kommer att se ut i ett framtida perspektiv för medarbetaren. 
Föreställningarna kring framtiden på utfallet från utvecklingssamtalet kan vara allt från 
rena fantasifoster till realistiska förhoppningar i denna kategori (Erikson, 2007; 
Oettingen & Mayer, 2002). 

Den sjunde kategorin, personligt, speglar de possible selves som handlar om hur 
medarbetarna kommer att se på sig själva under ett utvecklingssamtal ur ett personligt 
perspektiv. Även föreställningen om upplevelsen om hur det kommer att kännas att dels 
ge och få ta del av positiva och negativa informationer, dels till och från ledaren. 
Föreställningar om känslor inför själva mötet som medarbetaren har ingår även som en 
del av kategorin (Hoyle & Sherrill, 2006; Russel & Goode, 1988). 
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Den åttonde kategorin som kallas övrigt består av ett fåtal medarbetar possible selves 
som ej kunde falla in i någon av kategorierna 5 – 7. Här finns sådana possible selves 
som kan liknas vid en önskan om någonting materiellt eller företeelse t.ex. som ej går att 
knyta till possible selves i ett utvecklingssamtal. 

I resultatet valde vi att exemplifiera ett mindre antal av de possible selves som ingick i 
våra kategorier. Därför de flesta i vardera grupp var snarlika i både utseende, värdering. 
Utifrån detta försökte således vi se vilka sorters possible selves som skapades inför 
utvecklingssamtal. 
 

Resultat 

 
Under kodning framkom det att ledarnas och medarbetarnas possible selves inte kunde 
ingå i samma kategorier. Detta på grund av att laddningarna positivt och negativt skiljde 
sig innehållsmässigt åt. Det vi kunde se var att kategorierna i stort inte visade några 
större skillnader mellan laddningarna. Däremot visade sig skillnaderna tydligast i 
innehållet där ledarnas genomgående tema var att vara den som uppmärksammar och 
motiverar. Medan medarbetarna var mer koncentrerade på sig själva och deras 
omgivning. Vi kunde konstatera att det finns en liten skillnad mellan ledare och 
medarbetare på den egna påverkan. Där medarbetarna ansåg sig kunna påverka 
situationen i mindre utsträckning. För båda grupperna värderades sannolikheten till 
ganska stor, det fanns dock en marginell skillnad mellan ledare och medarbetare.  

Orsaken till att vi också valde att använda oss av kvantitativ analys var för att på ett så 
bra sätt som möjligt åskådliggöra våra fynd ifrån det kvalitativa instrumentet PSST. 
Följande är en redovisning av de kvantifierbara data vi samlade in.  

I kategori 1 var de negativa känslorna strax över medel åt det obefintliga hållet (4,88) 
och de positiva känslorna var starka (2,37). I kategori nummer 2 var de negativa 
känslorna ganska obefintliga (5,26) och de positiva känslorna ganska starka (3,13). 
Kategori nummer 3 hade ganska starka negativa känslor (3,75) och ganska obefintliga 
positiva känslor (5,00). I den fjärde kategorin var de negativa känslorna ganska starka 
(3,06) och positiva känslor ganska obefintliga (5,60). Den femte kategorin hade ganska 
starka negativa känslor (3,85) och medelvärdiga positiva känslor (4,00). I kategori 6 var 
de negativa känslorna ganska obefintliga (5,190) och de positiva känslorna var starka 
(2,76). I kategori 7 var de negativa känslorna ganska starka (3,50) och de positiva 
känslorna var medelvärdiga (4,21). I den sista kategorin nummer 8 var de negativa 
känslorna starka (2,50) och de positiva känslorna ganska starka (3,50). (Se den totala 
standard avvikelsen i tabell 2, nedan).  
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Tabell 2                 
         
Medelvärden för kategoriseringen av Possible selves i Ledare och Medarbetar Grupper 
         
      Standard   
   Medelvärde      avvikelse    
Laddning Ledare   Medarbetare Ledare   Medarbetare   
         
Negativ         

1. 4,88 5. 3,85  1,01  1,11  
2. 5,26 6. 5,19      
3. 3,75 7. 3,50      
4. 3,06 8. 2,50      

         
Tot: 4,40  4,05      

         
Positiv         

1. 2,37 5. 4,00  1,52  0,64  
2. 3,13 6. 2,76      
3. 5,00 7. 4,21      
4. 5,60 8. 3,50      

         
Tot: 3,83  3,74      

         
Egen 
Påverkan         

Totalt: 2,63  3,17      
         
Sannolikhet 
att inträffa         

Totalt: 3,14  3,29      
                  

 

Exempel ur ledarnas Possible selves 

(Kategori 1, Motivera): Att som ledare motivera sina medarbetare tog sig till uttryck i 
flertalet possible selves, ett exempel på de possible selves som då ledare hade var att se 
sig själv som någon som ”skapar goda förutsättningar”. De negativa känslorna 
värderades ganska starka, de positiva var också tämligen starka, den egna påverkan 
värderades vara stor och sannolikheten att inträffa var ganska stor. Känslan av att ha 
”inspirerat och motiverat den anställde” värderades ha obefintliga negativa känslor och 
de positiva känslorna var starka. Den egna påverkan värderades som stor och 
sannolikheten att det verkligen kommer inträffa var ganska stor.  

(Kategori 2, Uppmärksamma): När ledaren uppmärksammar sina medarbetare kan det ta 
sig uttryck i följande possible selves. Ett sätt att uppmärksamma var att vara 
”stöttande”. Denna possible self värderades ha ganska obefintliga negativa känslor, de 
positiva var starka, den egna påverkan var ganska stor och sannolikheten att inträffa var 
stor. Ett annat possible self som rör ledaren var då den ”känner sig uppmärksammad av 
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medarbetaren vid positiv feedback”. Denna värderades ha obefintliga negativa känslor 
och mycket starka positiva. Den egna påverkan var ganska stor och sannolikheten att 
inträffa var också ganska stor. Även ”att vara uppmärksam” värderades att ha 
obefintliga negativa känslor och mycket starka positiva. Hade även en stor egen 
påverkan där sannolikheten var mycket stor att inträffa.  

(Kategori 3: Kommunikation): En ledare kan ibland behöva framföra ”att dennes bild 
inte överensstämmer med medarbetarens”, detta possible self värderades att ha starka 
negativa känslor. De positiva känslorna värderades som nästan obefintliga och den egna 
påverkan är mycket stor samt att sannolikheten är stor. Ett annat är att ledaren ser sig 
själv som ”en person som inte tar upp konflikter som tysthållits”. Att inte ta upp 
konflikter som behövs var ett possible self med negativ laddning och de positiva 
känslorna var ganska obefintliga. Dessutom fanns det en stor egen påverkan och att den 
skulle inträffa värderades till ganska obefintlig. Ett possible selves som ”tar upp dessa 
så kallade tysta konflikter” har ganska starka negativa och medelvärdiga positiva 
känslor. Det fanns en stor egen påverkan och det fanns en ganska stor sannolikhet att 
denna possible self skulle inträffa.  

(Kategori 4, Privat): Flertalet possible selves hos ledarna kan liknas vid en 
”människobedömare”. Hos en av dessa var de negativa och positiva känslorna båda 
ganska starka. Denna värderades ha mycket stor egen påverkan och mycket stor 
sannolikhet att inträffa. Ett annat possible self som handlar om att ”förbereda sig inför 
att ta upp personliga problem hos medarbetare” värderades ha starka negativa känslor. 
De positiva känslorna var ganska obefintliga, den egna påverkan obefintlig och 
sannolikheten att inträffa var medelvärdig. Att även ”ta upp en känslig situation” som 
en medarbetare upplever hemma oavsett påverkan på arbetet, värderades de negativa 
känslorna vara ganska obefintliga. De positiva känslorna var nästan obefintliga och den 
egna påverkan var obefintlig samt att den värderades med stor sannolikhet att inträffa.   

Exempel ur medarbetarnas Possible selves 

(Kategori 5, Arbetsmiljö): Att ”prata om samarbetet i sin arbetsgrupp” med sin ledare 
värderades ha obefintliga negativa känslor och mycket starka positiva. Det förekom 
mycket stor egen påverkan och sannolikheten att denna possible self skulle inträffa var 
mycket stor. Ett andra possible selves tar upp ”problem i arbetsgruppens samarbete” och 
att prata om detta var ganska negativt. De positiva känslorna var medel. Den egna 
påverkan var ganska stor och sannolikheten bedöms till medelvärdig. Ett annat 
intressant possible self är det som handlar om att behöva ”bevisa” för 
ledaren/företaget/institutionen att ”jag är bra och jag är kompetent”. Denna possible self 
var starkt negativt laddad med ganska obefintliga positiva känslor, den värderades också 
innehålla en stor egen påverkan och sannolikheten uppskattades vara ganska stor. Ett 
annat possible self: ”Frustration över att inte kunna påverka sin arbetsmiljö/situation” 
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anses ha mycket starka negativa känslor och obefintliga positiva. Den egna påverkan 
var ganska stor och sannolikheten att inträffa var mycket stor. 

(Kategori 6, Framtid): Ett possible self som kan liknas vid att ”blotta sina svaga sidor” 
värderades ha medelvärdiga negativa och positiva känslor. Den egna påverkan var 
ganska stor och sannolikheten var medelvärdig att detta skulle inträffa. Ett annat handlar 
om att vara ”medveten om sig själv” inför utvecklingssamtalet, där de negativa och 
positiva känslorna ligger på ganska starka båda två. Det finns en ganska stor egen 
påverkan och stor sannolikhet att inträffa. En tredje possible self tar upp ämnet om att 
”inte vilja prata om sig själv”. De negativa känslorna är starka och de positiva känslorna 
var obefintliga. Det finns en nästan obefintliga egen påverkan och sannolikheten att 
inträffa var stor. ”Rädslan att nedvärderas som person” är ett possible self med mycket 
starka negativa känslor. De positiva var obefintliga och det finns en stor egen påverkan 
samt att sannolikheten att detta skulle inträffa var nästan obefintlig.  

(Kategori 7, Personligt): Ett possible self som handlar om det ”fortsatta arbetslivet som 
framtida förutsättningar och mål etc.” Denna possible self hade ganska negativa känslor 
och de positiva var ganska starka. Den egna påverkan var mycket stor och sannolikheten 
att inträffa var stor. ”Hur medarbetare kan se sig själv i en ny framtida roll” är ett 
possible self som har nästan obefintliga negativa och starka positiva känslor. Det fanns 
en nästan obefintlig egen påverkan och att detta skulle inträffa var helt obefintlig. Att 
vara ”hoppfull om en bättre framtid inom arbetet” var ett possible self som även den har 
nästan obefintliga negativa känslor med starka positiva känslor. Denna possible selves 
har stor egen påverkan och sannolikheten var ganska stor att denna kommer inträffa.   

(Kategori 8, Övrigt): Varför några av medarbetarnas possible selves hamnade inom 
kategorin för övrigt var för att de inte kunde förlika sig med någon av ovanstående 
kategorier. Ett exempel på ett sådant possible self var en ”önskan om en företeelse som 
är till fördel för medarbetaren”, där denna possible self värderades ha ganska starka 
negativa känslor och mycket starka positiva. Den egna påverkan var ganska liten och 
sannolikheten var ganska stor att denna possible self kommer inträffa.  

Tabellen nedan visar på hur många till antalet possible selves som skapats av respektive 
ledare och medarbetare och hur dessa fördelades i kategorierna. Detta för att få en bild 
över hur många deltagare som skapade possible selves som tillhör respektive kategori.  

 

Tabell 2 Antal personer i varje grupp som har eller inte har ett eller flera  
 possible selves i respektive kategori.    

         

Grupp Kat 1 Kat 2 Kat 3 Kat 4 Kat 5 Kat 6 Kat 7 Kat 8 
Ledare         

Har 13 14 13 12 - - - - 

Har inte 3 2 3 4 - - - - 
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Medarbetare         

Har - - - - 12 14 15 2 

Har inte - - - - 4 2 1 14 

         

Totalt antal Possible Selves: 201 st      

         

Varje deltagare (32st) har i snitt svarat på 6 av 8 frågor  M = 6,281   

 

Diskussion 

 

 

Syftet med denna undersökning var att försöka påvisa en av de faktorer som kan inverka 
på resultatet av ett utvecklingssamtal. Våra frågeställningar var: skapar ledare och 
medarbetare possible selves inför ett utvecklingssamtal? Och skiljer sig dessa åt? 
Genom de enkätsvar vi mottog tolkade vi att det förelåg skapande av possible selves 
före samtalet, och att det fanns en skillnad mellan upplevelsen/skapandet av possible 
selves mellan ledare och medarbetare.  

När vi sökte svar på våra antaganden fann vi intressanta bitar som togs upp av Jutunen 
(2006). En sådan del var att den kliniska psykologin skiljde på de faktorer som 
påverkade människan dels på arbetet och dels på det privata planet. Jutunen (2006) 
påpekar vidare att just privata problem gärna ger sig tillkänna på arbetet. Hon påpekar 
också att fysiskt och psykiskt välmående hänger ihop med arbetstillfredsställelsen. 
Vidare anser hon att arbetslivet och privatlivet överlappar varandra. Detta var intressant 
då vi ansåg att det som sker på det privata planet har stor betydelse för arbetslivet. Ett 
exempel på detta skulle kunna var att man har ett privat problem som känns betungande 
eller oroar. Detta skulle då kunna ha en direkt påverkan på arbetet och givetvis även en 
effekt på det possible selves man skapar inför ett utvecklingssamtal. 

 
Utifrån våra enkätsvar så fann vi att både ledare och medarbetare hade en ganska 
verklighetstrogen bild över sina possible selves. Detta gick att utläsa dels ur deras 
innehåll och dels ur de medelvärden som finns för den totala sannolikheten för 
respektive grupp (Ledare: 3,14 & Medarbetare: 3,29 = ganska stor sannolikhet att 
inträffa). Att skilja på fantasibilder av sig själv eller att förhålla sig på ett så realistiskt 
plan som möjligt i sina possible selves spelar stor roll gällande skapandet av possible 
selves inför utvecklingssamtalet (Oettingen & Mayer, 2002). Att titta på sig själv i en 
framtid med en alltför fantasimässig bild håller kvar personen i nuet och försämrar 
chansen för framtida möjligheter. Däremot att se sig själv i en framtid utifrån ett mer 
realistiskt perspektiv, ger en större möjlighet att lyckas med vad man föreställt sig 
(Oettingen & Mayer, 2002). Flertalet deltagarna ansåg att sannolikheten för att deras 
possible selves skulle realiseras var ganska stor. Om detta var ett uttryck för 
välgrundade överväganden kring sina possible selves eller om det grundade sig i hur de 



M. Stralforss & J. Josephson 

 

 

17

uppfattat föregående möten vet vi inte. Men anser med stöd från vårt referensmaterial 
att det kan finnas fog för att påstå att ovanstående har en betydelse i skapandet av 
possible selves inför utvecklingssamtalet.  

Hos ledarna kan vi se att de två första kategorierna motivera och uppmärksamma var 
övervägande positiva och att de två andra kategorierna kommunikation och privat var 
övervägande negativa. Det som vi trots allt kan med viss tvekan säga är att det förefaller 
vara svårigheter hos ledarna gällande kommunikationen och privata angelägenheter (hos 
medarbetarna) i ett utvecklingssamtal. Medarbetarnas kategori arbetsmiljö var ganska 
starkt negativt laddad, vilket indikerar att det kan vara svårt att påverka sin 
arbetssituation. Kategorin framtid å andra sidan hade starka positiva känslor, vilket kan 
visa på en känsla av att ha en positiv självbild i framtiden på arbetet. Kategorin 
personligt värderades ganska starkt negativt, detta tolkar vi som om medarbetare kan 
känna obehag av att bli granskade på ett personligt plan både positivt och negativt. 
Kategorin övrigt värderades lika gällande negativa såväl som positiva känslor, dessa var 
svårtolkade därför att de innehöll materialistiska önskningar.    

Genom ovanstående diskussion kring våra värden kan vi styrka våra frågeställningar. 
Detta trots att de totala medelvärdena kring laddningarna mellan grupperna 
(ledare/medarbetare) är lika. Genom en mer ingående granskning kunde vi då se 
innehållets skillnad mellan ledare och medarbetare. Detta gjordes mer synligt genom de 
enskilda medelvärden vi fick fram utifrån varje kategori (se tabell 2, s. 12).   

Kategorierna 

I analysen kring possible selves hos ledarna som faller innanför kategorin 
kommunikation hittade vi två likartade possible selves. Dessa två possible selves 
handlar om en ”ej överensstämmande bild” av medarbetaren. Dessa hade snarlik negativ 
laddning och kunde inte skiljas åt beroende på detta. Det som vi dock kunde 
uppmärksamma i resultatet var att i den ena av dessa anser sig ledaren ha mycket stor 
egen påverkan. Även att sannolikheten för att denna possible selves kommer att inträffa 
var större. Känslorna kring ett sådant här budskap kan på förhand tänkas vara negativt. 
Vilket vi även kunde se i vår undersökning. Därför anser vi att det är viktigt för ledare 
att läsa av sina medarbetare på ett bra sätt (Byron, 2007).   

Vidare gällande kommunikationskategorin fanns det två intressantare possible selves 
som handlar om att ”inte ta upp” eller ”att ta upp konflikter som tysthålls”. Att inte ta 
upp sådana konflikter är ett possible selves med övervägande negativ laddning. Detta 
tolkade vi som om nackdelarna är fler än fördelarna. Det andra possible selves som även 
synliggjordes i resultatet var att ta upp konflikter. Vilket är positivt sett ur ett 
företags/institutions perspektiv då de tysta konflikterna kan vara destruktiva. Den första 
possible selves värderades ha minimal chans att inträffa och den andra med större chans 
att inträffa. Den andra possible selves värderades ha mycket stor egen påverkan vilket 
leder oss till slutsatsen att en ledare har möjlighet att styra samtalet och underhålla en 
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god relation med sina medarbetare (Jungström, 2001; Jutunen, 2006; Maslyn & Uhl-
Bien, 2001). 

Vi fortsätter diskussionen med att ta upp tråden igen om hur viktigt att ta upp personliga 
och känsliga ämnen i utvecklingssamtalet, på samma sätt som arbetsrelaterade frågor 
bör tas upp under ett terapisamtal av olika slag (Jutunen, 2006). Ett av de possible 
selves som uppmärksammades av oss var det som värderades ha stor sannolikhet att 
inträffa gällande föreställningen om att ta upp personliga problem/ämnen. Detta tolkar 
vi som positivt då vi anser att det är en av byggstenarna till ett utvecklande 
utvecklingssamtal (Nilsson & Waldermanson, 2007). Här menar vi också att ett possible 
selves i hög grad påverkar om känsliga ämnen kommer tas upp. 

En av de kategorier som innehöll flest antal possible selves bland medarbetarna var 
arbetsmiljö. Där kunde vi se allt ifrån arbetstider till diskussion om sin arbetsgrupp. För 
medarbetarna var det mer tydligt att de var mer uppmärksamma på hur kollegor/ledare 
upplevde dem och hur de upplever sina kollegor/ledare (Russel et al., 1988). Att 
diskutera och prata om sin grupp värderades vara positivt men var det problem som 
diskuterades istället så var värderingen negativare. Vilket vi tolkar som att det är 
positivt att prata om det som är positivt och negativt vice versa. Detta visar på att 
medarbetare kan finna tillfredställelse i att diskutera om sin arbetsgrupp och samarbetet 
där emellan. Eftersom flera av dessa possible selves värderades ha mycket stor egen 
påverkan är det i första hand medarbetare som tar upp ett sådant här ämne. Denna 
slutsats drar vi därför att som ovan skrivet värderade medarbetarna överlag att dessa 
possible selves var påverkbara från deras egen sida. Vilket betyder i första hand att det 
kommer från medarbetarens intressen att ta upp ämnen kring kategorin arbetsmiljö. 
Dock kan det finnas svårigheter för en medarbetare att prata om problem eller konflikter 
om det finns sådana i relationen mellan ledaren och medarbetaren. Vi anser att detta kan 
försvåra och minska sannolikheten för ett sådant här possible selves (Kincki et al., 2004; 
Maslyn & Uhl-Bien, 2001).    

Om vi fortsätter diskussionen på kategorin arbetsmiljö så finns en intressant possible 
selves där medarbetaren skall ”försvara sig själv”. Denna har negativ laddning och 
värderas ha en viss sannolikhet. Detta kan vi tolka som om medarbetare i vissa 
utvecklingssamtal kan se det som en ny anställningsintervju trots att de redan har 
jobbet. Då kan det kännas som om man endast försöker ”få jobbet ännu en gång”. Den 
egna påverkan som uppskattades på denna possible selves kan spegla hur motiverad 
medarbetaren är att ”försvara sig själv”. Detta blir ett destruktivt possible selves att gå 
in med i ett utvecklingssamtal, eftersom att ledaren i viss mån inte uppfattar dessa 
signaler (Byron, 2007). Vilket bidrar till ett utvecklingssamtal utan mål. Därav kan vi 
göra tolkningen att flera medarbetare kanske har dessa känslor och possible selves inför 
ett utvecklingssamtal, istället för att föreställningen och känslorna om att samtalet kan 
bidra till någonting positivt och utvecklande (Jungström, 2001; Hoyle & Sherrill, 2006; 
Robinson & Clore, 2002). 
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När det gäller formandet av personliga possible selves i utvecklingssamtalet så måste 
man ta hänsyn till vad medarbetaren har i ”ryggsäcken”. Denna ”ryggsäck” är stoppad 
med erfarenheter från föregående utvecklingssamtal med både positiva såväl som 
negativa känslor (Jungström, 2001). Ett scenario kan exempelvis vara att medarbetaren 
inte givits möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter och därför har svårt att 
uttrycka sig på ett personligt plan (Robinson & Clore, 2002). Vilket kan påverka 
samtalets utfall. Även skapandet av ett possible selves torde påverkas av detta. Här kan 
det finnas en koppling till hur våra känslor från andra samtal varit och hur de har tolkats 
av medarbetaren i positiv såväl som negativ mening. Även självbilden spelar här en stor 
roll då denna kan vara påverkad av såväl positiva som negativa possible selves när det 
gäller utvecklingssamtalet (Erikson, 2007; Jungström, 2001; Kincki et al., 2004). 

Slutsats 

Utifrån de enkätsvar som samlades in, den kvalitativa och kvantitativa analysen kan vi 
dra slutsatsen att possible selves kan vara en av de mer framträdande faktorer som 
inverkar före ett utvecklingssamtal. Dessa kan sedan (i viss mån) påverka resultatet. 
Vilket leder till en oändlig pågående process, där de föregående possible selves som 
inverkade före ett utvecklingssamtal kan förändras inför nästa gång. Vilket i sin tur kan 
vara en del av den personliga utvecklingen som kan äga rum i och med 
utvecklingssamtal.  
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PSST-1 

 

Jag är         Ledare   Medarbetare   

Instruktion 

Vi har alla föreställningar om sådant som vi tror kan hända i framtiden. 
Sådant vi hoppas skall hända oss och sådant som vi är rädda för. Vissa 
framtida händelser känns sannolika och andra känns osannolika. Vi kan 
också föreställa oss hur det skulle vara att hamna i olika sådana framtida 
situationer. Vi kan se oss själva i dessa situationer.  

Din uppgift är nu att kort redogöra för olika sådana framtida situationer i 
samband med utvecklingssamtal, som du kan föreställa att du är med om. 
Situationerna kan vara positiva eller negativa, sannolika eller osannolika. 
Du bör försöka besvara samtliga åtta frågor. 

Svara som om du berättade för dig själv, och inte för någon annan. Skriv 
ner svaren i den ordning som du kommer på dem, utan att bry dig om hur 
viktiga de känns. 

 

Var så god och vänd blad och börja! 
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1. 

 

När jag tänker på utvecklingssamtal på arbetet kan jag se mig 

själv........................................................................................................................................ 

 

A) De negativa känslorna i denna upplevelse är:   

Mycket starka                                 Obefintliga   

 

B) De positiva känslorna i denna upplevelse är:        

Mycket starka                                                Obefintliga 

 

 

C) Kan du själv påverka ifall denna situation verkligen kommer att inträffa eller inte? 

Mycket stor egen påverkan                             Ingen egen påverkan 

 

 

D) Sannolikheten att denna situation verkligen kommer att inträffa är: 

Mycket stor            Helt obefintlig 
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