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Abstrakt 
 
Brist på kommunikation mellan chef och medarbetare kan leda till missförstånd som ibland 
får allvarliga konsekvenser. Missuppfattningar och missförstånd kan orsaka konflikter på 
arbetsplatsen, ekonomiska förluster och tidsödande arbete med att rätta till det som gått fel 
och de kan också medföra säkerhetsrisker. Brister i kommunikationen rubbar också våra 
relationer på arbetsplatsen. 
 
Detta arbete utgår från utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare. Genom intervjuer 
med chefer och deras medarbetare om det gemensamma utvecklingssamtalet undersöks om 
chefer och medarbetare uppfattar utvecklingssamtalet på liknande sätt. Om inte; i så fall på 
vilka sätt? 
 
Med hjälp av en fenomenografisk ansats presenteras undersökningens resultat i kategorier, 
vilka representerar olika faktorer som påverkar utvecklingssamtalets tolkning. 
 
Det finns en ganska god förståelse för ordens betydelse i kommunikationen mellan chef och 
medarbetare, men över ordens betydelse står begreppens betydelse. Ordet utvecklingssamtal 
är inte att betrakta som bara ett ord utan som ett begrepp, som innefattar normer, känslor och 
värderingar vilka gör ordet till mer än bara ett ord. Chef och medarbetar må ha uppfattat de 
ord som sagts på samma sätt, däremot förstås begrepp och fenomenen på skilda sätt, vilket 
sätter nivån för samtalet. Problem med förståelsen ligger inte bara i det som sägs, utan i det 
som medvetet inte sägs. Där över styr självbild, diskursivt tänkande och begreppsuppfatt-
ning baserat på tidigare. 
På vilket sätt och om vad det talas på utvecklingssamtalet beror även på vad de olika indivi-
derna bygger in i sitt begrepp ”utvecklingssamtal” och vad de därmed förväntar sig av sam-
talet. 
Utvecklingssamtalet kan i föreliggande studie inte beskrivas som ett jämbördigt samtal. 
Samtalet speglar de samtalandes begreppsförståelse av utvecklingssamtalet som fenomen 
och av den egna rollen i förhållande till samtalspartnerns roll. 
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Inledning 
Att kommunicera handlar om att förstå och göra sig förstådd. Ordet kommunikation har sitt 
ursprung i latinets communis, vilket betyder ”att göra något gemensamt” (Nilsson, Walde-
marson, 2007, s. 11).  
För att en organisation skall fungera optimalt anser jag att det behöver finnas en fungerande 
kommunikation inom organisationen. De anställda behöver ha en gemensam förståelse för 
vad arbetet inom organisationen går ut på, vilka roller som finns och vad som definierar 
dem. En god grund till kommunikation mellan chef och medarbetare ligger i det enskilda 
medarbetarsamtalet. I Anders Engqvists definition av utvecklingssamtalet beskriver han 
detta som ett samtal om verksamhetens mål som präglas av en ömsesidighet (Engqvist, 
1994, s. 194). I ett samtal där de båda parterna skall kunna ta del av varandras åsikter och 
tankar, kan de lära sig den andres ståndpunkt och förmedla den egna och därmed kunna ska-
pa en gemensam förståelse.  
Enligt Ronthy Östberg och Rosendahl är det yttersta syftet med utvecklingssamtalet att ut-
veckla verksamheten och detta anser de endast kunna ske i samspel mellan chefen och 
medarbetarna. Chefen informerar medarbetaren om vad som förväntas av denne, förmedlar 
företagets vision och sin egen bild av nuläget. För medarbetaren anser Ronthy Östberg och 
Rosendahl att utvecklingssamtalet främst handlar om att tillfredställa grundläggande mänsk-
liga behov, så som att vara behövd, att ingå i en gemenskap samt att få återkoppling på ut-
förda arbetsuppgifter (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 99). Om samtalet är klart och 
tydligt och uppfattas på samma sätt av båda parter leder det till en gemensam förståelse för 
varandra och för verksamheten. 
 
Alla samtal leder dock inte till en gemensam förståelse. De kan också leda till missuppfatt-
ningar och missförstånd, som i sin tur kan göra att chefen och medarbetaren skapar var sin 
förståelse, var sin uppfattning om verksamhetens vision eller var sin förståelse om vad den 
egna rollen i organisationen innebär. Det, anser jag, i sin tur kunna leda till konflikter på 
arbetsplatsen eller att medarbetarna på arbetsplatsen arbetar mot var sina mål, vilket även 
det ger upphov till konflikter.  
Kommunikationsbrist, i form av att chefer och medarbetare inte talar så att en gemensam 
förståelse skapas eller inte hör och därmed riskerar att inte förstå, kan skapa missförstånd 
som kan få allvarliga konsekvenser. Förutom att arbetet kan komma att utföras felaktigt och 
behöver göras om kan det uppstå säkerhetsrisker (HRF, 2010, s. 23). I vissa yrkesgrupper 
och på vissa arbetsplatser kan dessa risker innebära stora ekonomiska förluster, i andra yr-
kesgrupper och på andra arbetsplatser kan det vara en fråga om liv och död. 
 
För samhället i stort, i organisationer och mellan chefer och medarbetare är det väsentligt att 
kommunikationen fungerar. Jag anser att om vi inte kan förstå andra och inte få andra att 
förstå oss, kan vi heller inte fungera i ett socialt samspel. Social kompetens, samarbetsför-
måga och effektivitet är tre mycket vanliga krav i arbetslivet. För att uppnå dem kommuni-
kativ förmåga, enligt min uppfattning, en förutsättning. 

Syfte 
Denna uppsats avser att undersöka kommunikationen mellan chef och medarbetare. 

Frågeställningar 
Skiljer sig chefers och medarbetares sätt att uppfatta utvecklingssamtalet åt? Om det gör det; 
i så fall hur? 
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Tidigare forskning 
För att skapa förståelse mellan två personer i ett samtal krävs mer än bara talande och lyss-
nande. De olika aspekter som spelar in i hur ett utvecklingssamtal kan komma att tolkas och 
förstås, kommer att tas upp i undersökningens bakgrund. Begreppet utvecklingssamtal 
kommer också att förklaras, i den mening undersökningen avser med detta begrepp. 

Att tala och att göra sig förstådd 
Användandet av språk 
Vi lär oss att tala och att använda oss av språk bland annat genom att härma andra. Det sätt 
vi använder oss av språket, olika sätt att uttrycka sig på och olika sätt att tala på, kallas 
språkbruk. Språkbruk kan t.ex. handla om dialekter, slang, jargong och facktermer. Alla 
människor har ett personligt språkbruk som kan innehålla en blandning av olika influenser 
(Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 22). 
De flesta människor kan använda sig av olika sorters språkbruk och växlar mellan dem för 
att anpassa sig efter den person man talar med. Om man inte kan eller vill anpassa sitt språk 
efter den man talar med finns en uppenbar risk för missuppfattningar. De ord och uttryck 
som används kan betyda olika saker eller inte alls existera i den andres språkliga värld. 
Olika sorters språkbruk har också olika hög status. Ett språkbruk med högre status kan an-
vändas för att imponera på andra, men med ett allt för invecklar språkbruk riskerar vi att inte 
bli förstådda av den vi talar med. Språkbruk kan också bli till en del av den egna personlig-
heten, varför man inte vill anpassa sitt språk efter den man talar med. Oviljan att anpassa sitt 
språk kan göra det svårt att bli förstådd hos andra, som inte delar det språkbruk man själv 
använder sig av (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 26-27). 
 
Kommunikation utan ord 
Bara en liten del av all kommunikation sker genom tal och genom de ord vi talar. Det icke-
verbala är det vi uppfattar genom våra sinnen, men som inte handlar om ord. Vi hör inte bara 
orden som sägs utan även rösten, tonläge, tystnad och ljud såsom suckar eller harklingar. 
Genom vår syn kan vi uppfatta gester, kroppsspråk, den andres ansikte och mimik liksom 
klädsel, symboler eller attribut burna av den vi talar med. Med hjälp av språket kan vi dela 
våra tankar med andra människor, men med hjälp av den ickeverbala kommunikationen kan 
vi förstå varandras känslor. Det ickeverbala språket kompletterar och förstärker det vi säger, 
ibland även motsäger det uttalade (Nilsson, Waldemarson, 2007, s. 65). 
Vi bedömer andra genom den ickeverbala kommunikationen och skapar på så sätt en bild av 
den andre. Den ickeverbala kommunikationen påverkar och påverkas också av våra självbil-
der (Nilsson, Waldemarson, 2007, s. 66 ). 

Självbild och identitet 
Vi agerar och sänder ut budskap utifrån hur vi uppfattar oss själva. Vi kommunicerar stän-
digt med människor omkring oss, avsiktligt eller oavsiktligt, medvetet eller omedvetet. Ge-
nom allt vi säger eller inte säger, det vi gör eller inte gör. När vår kommunikation, genom 
språkbruk eller ickeverbala uttryck, betyder olika saker för olika människor uppstår missför-
stånd (Nilsson, Waldemarson, 2007, s. 66-68 ). 
 
Skapandet av identiteten 
Skapandet av en identitet, en självbild, är en process när en växande individ gör sig fri från 
omgivningens kontroll. Framförallt utvecklas denna självbild under tonåren. Tonåren är en 
övergångsperiod från barndomens ”någon som får” till vuxenvärldens ”någon som har an-
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svar för”. Denna identitetsbildning eller självbild inbegriper personens föreställningar om 
vilken plats hon själv har i livet, val av sysselsättning, på vilket sätt denna sysselsättning 
skall integreras i livet och uppfattningar om förhållanden mellan könen (Marcia, 2006, s. 
173-174). 
En person med en fullbordad identitet är en person som, efter en period av utforskande, har 
gjort ställningstaganden. Det är en person med en stabil självkänsla, som inte reagerar de-
fensivt på andras åsikter och som är bra på att argumentera. En person med fullbordad iden-
titet tillåter och accepterar också skillnader mellan olika individer. Det är en person som är 
trygg i sig själv. Vägen till en fullbordad identitet går genom moratorium, en period av iden-
titetskris. I denna identitetskris söker man efter sin egen självbild. Alla går dock inte igenom 
processen att skapa sig en självbild. Vissa blir helt enkelt tilldelad en identitet. Ofta då de 
gemensamma värdena är viktiga för familjen eller gruppen personen tillhör. Det finns för-
väntningar som personen bör leva upp till. En person med en tilldelad identitet kan anpassa 
sig till nya villkor, men behåller sina ursprungliga idéer utan att ge uttryck för dem eller 
också bortförklarar dem (Marcia, 2006, s. 180-182). 
 
Manligt och kvinnligt 
Genom skilda förväntningar, beroende på genus, upplever män och kvinnor sin tillvaro på 
olika sätt. Flickor tränas tidigt på att utveckla och bevara relationer och genom en nära rela-
tion till sin mamma lär flickorna sig att samtala kring känslor och får ett vi-perspektiv på 
tillvaron. Det resulterar i att en generellt kvinnliga kommunikationen handlar om känslor 
och om gruppen. Pojkar lär sig istället tidigt att de är olika mamman och söker sig därför 
bort från henne, varför pojkarnas fokus hamnar på den egna personen istället för gruppen 
eller relationer. Den generellt manliga kommunikationen handlar därför om logik och utifrån 
ett jag-perspektiv (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 88). 
Ett feminint respektive maskulint språkbruk behöver inte nödvändigtvis hänga ihop med en 
persons genus. Även en man kan vara en känslopratare och därmed ha en feminin stil på sitt 
språk och en kvinna kan ha ett rättframt, maskulint språkbruk (Nilsson, Waldemarson, 2007, 
s. 121). 
En vanlig skillnad mellan generellt manligt respektive kvinnligt språk, vilket kan leda till 
missuppfattningar, är det lyssnande kroppsspråket. Både män och kvinnor kan, som lyss-
nande part under ett samtal, nicka och le när den andre samtalsparten talar. För en man bety-
der det, generellt, att han vill visa att han håller med den som talar. För en kvinna betyder 
det, generellt, att hon visar att hon lyssnar och förstår vad den som talar säger, inte att hon 
håller med (Nilsson, Waldemarson, 2007, s. 121). 
 

Att lyssna och att förstå 
Genom andra lär vi känna oss själva och genom oss själva kan vi förstå andra. Vi jämför oss 
med andra och jämför andra med oss själva och skapar på så sätt en självbild och en bild av 
andra. Genom att ta del av andra människors idéer och erfarenheter bygger vi själva upp vår 
kunskapsbank, lär av andras erfarenheter (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 15). 
För att kunna förstå andra människor behövs relationen till den andre definieras. Vem är 
jag? Vem är du? Det är också viktigt att göra klart för sig från vilken roll den andre skall 
förstås. Att, på ett empatiskt sätt, sätta sig in i den andres situation utan att bedöma om det 
den andre tänker och känner anses rätt eller fel ur den egna synvinkeln. För att förstå är den 
andres situation och känslor utgångspunkt (Engqvist, 2002, s.27). 
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Den som lyssnar 
Att lyssna kan handla om allt från att höra de ord andra säger till att tolka, fånga upp och 
förstå både det som sägs, genom verbala eller ickeverbala uttryck, och det som inte sägs. För 
att lyssna till andra på ett professionellt, intuitivt sätt krävs empati, självkännedom och män-
niskokännedom (Simonsson, 2002, s. 52). 
 
Det finns olika sorters sätt att lyssna på andra människor i ett samtal. En av varianterna är 
slölyssnaren, som har ett passivt förhållningssätt till den som talar. Alla budskap stängs av 
och bara själva orden som sådana når fram. Störaren är den sorts lyssnare som stör relatio-
nen mellan parterna i samtalet. Störande kan t.ex. vara att inte ge någon återkoppling på det 
som sägs, att ha ett uttryckslöst ansikte eller att inte titta på den som talar. Den aktivt lyss-
nande har fokus på den som talar och ger återkoppling på det som sägs för att kontrollera att 
allt förståtts på rätt sätt. Lyssnaren lyssnar främst på det budskap som talaren framför 
verbalt. Kritiskt lyssnande har fokus på den andres känslor. Empatiskt lyssnande betyder att 
man lyssnar för att någon har behov av att prata och den som lyssnar skapar sig en förståelse 
för den andres situation. Slutligen finns djuplyssnande då den som lyssnar söker motiv bak-
om det som sägs, läser mellan raderna och själv kastar nytt ljus över det sagda. Djuplyss-
nande är jämförbart med intuitivt lyssnande, som tidigare nämnts (Nilsson, Waldemarson, 
2007, s. 89-93). 
 
Den som inte lyssnar 
Det finns också många människor som inte vill lyssna alls. Att inte bli lyssnad på kan vara 
sårande och det beror på den som inte lyssnar, inte på den som inte lyssnas till. Att lyssna 
kräver engagemang och att sätta sig själv åt sidan för att ge den andra personen tid och ut-
rymme. Den som inte lyssnar kan vara en självupptagen person som inte har förmågan att ge 
andra utrymme på bekostnad av det egna jaget. En annan anledning till att inte lyssna kan 
vara av rädsla för närhet. Att lyssna kan resultera i en nära relation och med nära relationer 
kommer risken att bli sårad eller besviken. Vissa människor vill inte ta den risken. En annan 
risk med att lyssna är också att man kan få höra sådant som man inte vill höra. Kanske krä-
ver också det man får höra att man själv är skyldig att hjälpa till eller på andra sätt förplikti-
gar. Då kan det vara bekvämt att inte veta, varför man väljer att inte lyssna (Ronthy Östberg, 
Rosendahl, 1999, s. 52) . 
 
Språket innehåller en stor mångtydighet och att förstå andra människor kräver ibland ett 
stort mått tålamod. Det är inte möjligt att vara alltid vara konkret och att säga exakt vad man 
menar, in i minsta detalj. Om vi hade gjort det hade vi aldrig kunnat bli klara med att säga 
vad vi vill. Istället är vi vana vid att fylla i och på så sätt skapa en förståelse för vad det är 
andra vill säga oss. Genom mentala glasögon eller filter tolkar vi innebörden i olika bud-
skap. Beroende på våra tidigare erfarenheter och på våra värderingar tolkar vi denna inne-
börd på olika sätt och inte alltid på det sätt den andre menade (Nilsson, Waldemarson, 2007, 
s. 30). 
 
Hörselskadades riksförbund (HRF) har i januari 2010 publicerat en rapport om störande ljud 
och samtalsvänliga miljöer. Enligt rapporten uppger 44% av de tillfrågade att de ofta eller 
ibland har svårt att höra vad andra säger på jobbet (HRF, 2010, s. 17). 
Då kommunikationen är så centralt i våra relationer menar man att när kommunikationen 
störs blir även våra relationer störda (HRF, 2010, s. 23). Att inte höra vad andra på arbets-
platsen säger är inte bara ett praktiskt problem utan även ett socialt problem. 
De störande ljud som rapporten tar upp är ljud under 80 decibel, det vill säga ljud som inte 
är direkt skadliga för hörseln utan ljud som är en del av det dagliga bruset på arbetsplatsen, 
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såsom fläktsystem, tickande klockor, andra människors samtal och så vidare. Dessa ljud gör 
att det blir svårt att höra vad andra säger, de skapar irritation, trötthet och stör koncentratio-
nen. Konsekvenserna av detta blir upplevt utanförskap, stress och försämrad effektivitet 
(HRF, 2010, s. 28). 
Enligt de undersökningar som ligger till grund för rapporten anger majoriteten av de inter-
vjuade att de aldrig har gjort någon hörselundersökning på arbetsplatsen, varför arbetsgiva-
ren inte är medveten om eventuella hörselproblem hos de anställda (HRF, 2010, s.36). 
 

Att samtala 
Språk och viljan till socialt samspel är mänskliga förmågor som vi föds med. Färdigheter i 
språk och samspel är inte medfödda utan sådant vi lär oss genom träning och genom erfa-
renhet. Vi lär också genom att observera andra och härma deras beteende (Nilsson, Walde-
marson, 2007, s. 33).  
Barn lär, ända sedan födseln, bland annat genom att härma andra människor i sin omgivning. 
Språk och socialt samspel är inget undantag och denna utveckling fortgår hela livet (Rothny 
Östberg, Rosendahl, 1999, s. 16). 
 
Sociala samspel 
Att kunna samtala grundar sig på vår sociala förmåga. Utan viljan att skapa sociala samspel 
och utan social förmåga hade vi inte behövt samtala och denna förmåga hade aldrig utveck-
lats. Rothny Östberg och Rosendahl hävdar att konsten att samtala redan var väl utvecklad 
för 150 000 år sedan och att människan, som då levde i stora grupper, hade ett behov av att 
veta vad de andra i gruppen tänkte och gjorde för att kunna kontrollera dem (1999, s.13 ). 
Att tala med andra människor skiljer sig från förmågan att samtala med andra. Överföring av 
information eller att beordra någon, kräver bara förmågan att kunna tala. Att kunna samtala 
kräver talets gåva, att ha förmåga att anpassa sig efter den vi samtalar med och att kunna 
delta i samtalet på lika villkor. Ett samtal är därmed inte bara tal utan en interaktion mellan 
två personer. Skillnaden mellan att tala med någon och att samtala med någon ligger i att 
man i ett samtal talar med den andre, inte till. Båda personerna har en lika stor delaktighet i 
samtalet. Dialogen går ett steg längre, då två personer inte bara talar med varandra utan ock-
så anstränger sig att förstå varandra genom att lyssna till innebörden i det sagda, både det 
verbala och det ickeverbala. I en diskussion strider två parter om vad som skall betraktas 
som sanningen. I ett samtal finns ingen egentlig sanning. Samtalet är en process som leder 
fram till förståelse. Samtalet är också en förutsättning för att övertyga andra människor. Då 
räcker det inte att bara informera och tala om. 
Samtalet är inte bara en viktig process mellan olika människor utan också nödvändigt för att 
kunna föra en inre dialog. I den inre dialogen samtalar och diskuterar människan med sig 
själv i ett led att utvecklas som individ (Rothny Östberg, Rosendahl, 1999, s. 10-21 ). 
 
Kommunikationsmodeller 
Det finns olika modeller att beskriva kommunikationsprocessen mellan människor. Den för-
sta modellen kallas hammarmodellen och den går ut på att hamra in budskapet i den andres 
huvud. Förståelse skall åstadkommas genom att tala högt och genom att upprepa budskapet 
om och om igen. Det är ett sätt som inte sällan används av föräldrar mot sina barn, utan en 
tanke på den irritation och det motstånd kommunikationsmodellen skapar. Även vuxna rea-
gerar ofta starkt om de blir utsatta för denna modell, vilken i vardagsspråk kan kallas för tjat. 
En annan modell kallas barriärmodell. Denna modell bygger på ett hinder, en barriär, som 
omöjliggöra direktkontakt mellan parterna. Ett sådant hinder kan vara värderingar, förvänt-
ningar eller fördomar. Hindret skapar en sorts filter mellan de båda. Bägge parter tolkar den 
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andres agerande genom sitt filter, genom sina värderingar, förväntningar eller fördomar. 
Filtret utgör ett hinder för förståelse mellan parterna. 
Sändar-mottagarmodellen går ut på vem (sändaren) som säger vad, till vem (mottagaren) 
och med vilken effekt. I denna modell spelar kontexten stor roll. Det som sägs uppfattas på 
olika sätt beroende på i vilket sammanhang det sägs, vilken relation sändare och mottagare 
har till varandra och vilken sorts språkbruk som används. Det spelar också roll hur kommu-
nikationen sker. Om de som samtalar med varandra också ser varandra kommer den icke-
verbala kommunikationen komplettera det som sägs. Sker samtalet via telefon kommer en 
stor del av den ickeverbala kommunikationen att skalas bort. Effekten av samtalet avser den 
påverkan eller det resultat som samtalet genererar. En person med god människokännedom 
kan på förhand avgöra på vilket sätt samtalet bör föras för att nå fram med sitt budskap och 
för att påverka mottagaren på bästa sätt. 
Den sista modellen kallas filter- och brusmodellen. En person sänder iväg ett budskap till en 
annan genom en kanal. Kanalen är på det sätt samtalet överförs, t.ex. genom telefon, e-mail 
eller ansikte mot ansikte, där kanalen utgörs av våra sinnen som tar emot den andres utsända 
signaler. Budskapet går via kanalen genom ett filter av förväntningar och fördomar, som 
nämndes i barriärmodellen. Enligt denna modellen finns det inte bara ett filter som budska-
pet skall forcera utan även störningar och brus som förvanskar sändarens budskap och avsik-
ter redan innan budskapet når filtret. Störningarna kan vara fysiska t.ex. i form av störande 
ljud i omgivningen som gör att mottagaren hör den andres ord dåligt, en kraftig brytning 
eller kraftig dialekt. Om bruset består i att sändare och mottagare pga. skilda språkbruk inte 
tolkar ord och begrepp på samma sätt kallas detta för ett semantiskt brus och om bruset be-
står i konsekvenser av fördomar eller ett psykologiskt försvar kallas detta för psykologiskt 
brus (Nilsson, Waldemarsson, 1999, s. 22-27). 
 
Samtalets sammanhang 
Kommunikationen mellan två människor kulminerar med tiden. Det som en gång sagts kan 
inte tas tillbaka och den skada det sagda gjort är omöjlig att radera. Allt det som sägs i dag 
kommer att förstås mot bakgrund av vad som tidigare sagts. För att verkligen förstå kommu-
nikationen mellan två människor som har kommunicerat med varandra tidigare, behöver 
man ta med deras relationshistoria i beräkningen (Hartley, 1999, s. 27). 
 
I en artikel om kontextens betydelse i undersökningar om ledarskap menar Fairhurst att låg-
kvalitativa förhållanden mellan chef och medarbetare ger upphov till övervakning och makt-
spel (Fairhurst, 2009, s. 1612). I dialogen mellan chef och medarbetare kan rollfördelningar 
och mönster av dominans och kontroll utläsas.  
Fairhurst lägger fram kritik mot populärvetenskaplig ledarskapslitteratur, då hon anser att 
den oftast utgår från att interaktionsprocessen i ledarskapet agerar som om en enda relation 
kan förutsättas (2009, s. 1611). Vidare anser hon att allt för stort fokus läggs på den omedel-
bara kontexten och att den bredare, kulturella bilden ignoreras (Fairhurst, 2009, 1612). 
Text och kontext är relaterade och agerandet av en ledare i en specifik situation får endast 
mening då man ser hela sammanhanget. Som exempel använder Fairhurst en situation med 
ett gift par som grälar och som kysser varandra. Skillnaden är stor om paret kysser varandra 
efter att de har grälat eller om de grälar efter att de har kysst varandra, även om det är lika 
stort antal gräl och kyssar inblandade i båda exemplen. Med andra ord kan en chefs eller en 
medarbetares agerande i en situation inte bedömas utan att  hänsyn tas till kontexten (Fair-
hurst, 2009, s. 1612). 
Beträffande chefens roll på arbetsplatsen, skriver Fairhurst att det inte är vad chefen faktiskt 
gör som räknas när det handlar om diskursiv uppfattning av chefens roll i förhållande till 
medarbetarens. I stället är det omgivningens föreställningar om chefskapet som något speci-
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ellt, som har betydelse. De vardagliga rutiner på arbetsplatsen som ger chefen en speciell 
ställning och en speciell plats i arbetsplatsens hierarki (Fairhurst, 2009, s. 1616). 

Samtal som utvecklar 
Det finns flera olika benämningar på de återkommande samtal mellan chef och medarbetare, 
som syftar till en ökad förståelse parterna emellan. De kan t.ex. kallas planeringssamtal, 
medarbetarsamtal, lära-känna-varandra-samtal eller utvecklingssamtal. I denna undersök-
ning kommer samtalen genomgående att kallas för utvecklingssamtal.  
 
Utvecklingssamtalet 
När organisationer började att hålla regelbundna samtal mellan chef och medarbetare, ut-
vecklingssamtal, handlade de inte så mycket om att kommunicera och skapa gemensamma 
mål och visioner. Då handlade det om att chefen informerade om företagets mål och visio-
ner. Syftet med samtalet var att mäta resultat, planera och informera. Chefen talade större 
delen av utvecklingssamtalet och det hela var ofta utformat som en intervju eller ett förhör. 
Ofta kallades utvecklingssamtalen för planeringssamtal och dess fokus låg på kortsiktig pla-
nering. Chefens mål med samtalet var att kontrollera medarbetaren och medarbetarens mål 
att tillfredställa chefen (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 94-100). 
Ett utvecklingssamtal skall, enligt Engqvist, vara ett väl förberett samtal mellan chef och 
medarbetare, syftande till att utveckla individ och verksamhet och det skall präglas av en 
ömsesidighet. Både chefen och medarbetaren skall förbereda sig och samtalen skall hållas 
regelbundet, minst en gång per år. Samtalet skall ske på ett öppet och ärligt sätt där det tyd-
ligt kommuniceras vad, från samtalet, som kommer att stanna mellan de bägge parterna och 
vad som kommer att föras vidare. För att skapa gemensamma mål krävs förståelse. Han an-
ser att det i samtalet skall finnas lika mycket utrymme för båda parter, så att man gemensamt 
kan identifiera skillnader i bedömningar och uppfattningar rörande organisationen, dess mål, 
medarbetarens roll i verksamheten, arbetsuppgifter och andra angelägna frågor som styr ar-
betssituationen. Enqvist skriver i sin bok Förstånd och missförstånd, att den som säger sig 
inte tro på utvecklingssamtal egentligen säger att man inte tror på kommunikation (Engqvist, 
2002, s. 98-101). 
 
Återkoppling 
En viktig del av utvecklingssamtalet, eller i de uppföljningssamtal som kan följa efter ut-
vecklingssamtalet, är återkoppling, feedback. En vanlig missbedömning är att feedback 
handlar om att en person bedömer eller dömer en annan. Feedback betyder också att det som 
sägs är något som mottagaren behöver höra. Inte något som den som ger feedbacken behö-
ver göra sig av med. 
En sådan instrumentell feedback kan handla om att chefen följer upp medarbetarens presta-
tioner och, på grund av maktstrukturen dem emellan, också utvärderar hur väl medarbetaren 
lever upp till verksamhetens mål. I fokus finns medarbetaren och dennes egenskaper. 
Att ge personlig feedback handlar inte om bedömning utan om respons. En persons öppna 
och ärliga respons på en annans agerande, vilket också ger information till en person om hur 
hon påverkar sin omgivning. Budskapet i den personliga feedbacken är: Det du gör betyder 
något för mig! Både den person som ger personlig feedback och den som tar emot den blir 
lika synliga, då feedbacken även säger något om givaren. Den personliga feedbacken bygger 
på relationen mellan de bägge parterna (Clemendson, 2006, 102-104). 
 
Moss, Sanchez, Brumbaugh och Borkowski skriver i en artikel 2009 om medarbetares sö-
kande eller undvikande av feedback från sin chef. När en medarbetare har lyckats i sitt arbe-
te söker hon kontakt med sin chef för att få feedback. Att medarbetaren, tvärt om, misslyck-
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ats i sitt arbete vänder sig medarbetaren inte till sin chef utan undviker interaktion med che-
fen för att slippa negativ feedback för ett dåligt utfört arbete.  Den misslyckade medarbeta-
rens beslut att undvika feedback kommer troligen att ha konsekvenser för arbetet i framtiden 
och ge fortsatta misslyckanden. På grund av att undvikandet av kommunikation och feed-
back från chefen ges inte medarbetanden möjlighet att lära sig av misslyckandet och att und-
vika liknande problem i framtiden. Dessutom slösar medarbetaren tid och energi på att dölja 
sitt misslyckande och kan komma att missköta sina arbetsuppgifter för att kunna ordna upp 
det arbete som misslyckades innan misslyckandet uppdagas (Moss et al. 2009, s. 657).  
Ett undvikande av kommunikation med chefen, för att slippa negativ feedback, kan bestå i 
att medarbetaren undviker att tala om sådant som handlar om medarbetarens arbetsinsatser, 
undvika ögonkontakt med chefen för att undvika att samtala med denne, dölja bevis för låga 
eller dåliga arbetsinsatser eller att helt enkelt distansera sig från chefen (Moss et al. 2009, s. 
648).  
I sina studier finner forskarna att orsaken till om medarbetaren beslutar sig för att söka eller 
att undvika feedback från sin chef beror på det förhållande medarbetaren har till sin chef. I 
ett högkvalitativt förhållande, som definieras genom ömsesidig respekt, förtroende och 
kommunikation, är medarbetarna mer benägna att söka feedback, även om de misslyckats i 
sitt arbete. Är förhållandet till chefen istället lågkvalitativt, med brist på respekt, förståelse 
och kommunikation, undviker medarbetarna feedback från chefen, på grund av att osäkerhe-
ten på chefen och den upplevda risken att förlora chefens stöd eller ännu värre, förlora sitt 
arbete. Författarna menar att en chef med lågkvalitativt förhållande till sina medarbetare har 
sig själv att skylla att medarbetarna undviker feedback och därmed riskerar att gå miste om 
feedback som kunde ha utvecklat dem och skapat en högre produktivitet. De menar att 
medarbetarna i ett lågkvalitativt förhållande har all anledning att undvika sin chef, som ge-
nom sitt ledarskap har gjort medarbetarna utsatta (Moss et al. 2009, s. 649).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Språkets och tänkandets enhet 
Genom att uttrycka oss i ord och genom socialt samspel med andra, där vi tar del av deras 
tankar, känslor och erfarenheter, utvecklas vi. Vygotskij menar att utan social kommunika-
tion sker ingen utveckling, vare sig av språk eller av tänkande (Vygotskij, 1934, s. 10).  
I ett samtal, så som ett utvecklingssamtal, kan vi dela med oss av våra egna tankar och våra 
erfarenheter och även lyssna till och ta del av de tankar och erfarenheter som den vi samtalar 
med förmedlar. Samtalet ger möjligheter att utvecklas och att finna nya perspektiv. 
 
Ordets betydelse utgör en enhet mellan språkets och tänkandets process att det inte går att 
dela upp. Det tillhör varken tänkandets eller språkets fenomen, samtidigt som det tillhör 
båda (Vygotskilj, 1934, s. 393).  
Förutom det språk som hörs utåt och som används för att interagera med andra människor, 
finns ett inre språk. En dialog som förs i de egna tankarna. Det inre språk en människa an-
vänder sig av har betydelse för hela vårt tänkande, anser Vygotskij. Han skriver i sin bok 
Tänkande och språk, att det finns psykologer som likställer detta inre språk med tänkande 
(Vygotskij, 1934, s. 150) . 
Tänkandet, i sin tur, styrs av våra känslor. Isolerar man tänkandet från känslolivet, kan man 
inte förklara tänkandets uppkomst, menar Vygotskij. Varje idé innebär en affektiv relation 
till verkligheten, som denna idé refererar till (Vygotskij, 1934, s. 10).   
För vissa människor kan t.ex. ordet ”samtal” skapa en positiv känsla, en förväntan att bli 
talad med och lyssnad till. För andra kan ordet tvärt om ge negativa associationer, en förvän-
tan att bli talad till eller tillrättavisad.  
 
Vygotskij skriver om ord och om ordets betydelse som ett fenomen, ett fenomen som hör 
ihop med tänkande, men också ett språkligt fenomen. Han anser att ord och tanke är en en-
het. Ett ord utan betydelse är inget ord utan bara ett ljud. Betydelsen av ordet är det konstitu-
erande kännetecknet av själva ordet. Betydelsen av ordet är en beskrivning av ordet betraktat 
utifrån. Ordets betydelse är en generalisering, ett begrepp. Varje generalisering och varje 
begreppsbildning är en äkta och otvivelaktig tanke, som ordet kommer att uttrycka (Vygots-
kij, 1934, s. 394). Begreppets betydelse är med andra ord en självklarhet för oss, så snart 
begreppet bildats i vår tanke. 
En vuxen människas tankeprocesser leder, enligt Vygotskij, till begreppsbildning och ett 
abstrakt tänkande (Vygotskij, 1934, s. 171). Genom att, i tanken, väva ihop ett antal olika 
aspekter på ett fenomen vi erfarit bildas ett begrepp.  
Ord är inte bara beteckningar för ting utan ett ord kan gestalta ett helt fenomen. Ordet ”ut-
vecklingssamtal” är inte ett ord för ett ting eller en konkret händelse utan ett ord för ett helt 
fenomen. Det innefattar förväntningar, normer, rollfördelning och ett specifikt innehåll. 
I boken Tänkande och språk citerar Vygotskij den georgiske psykologen Uznadze från en 
artikel om begreppsbildning: ”Ordet tjänar som ett medel för människornas förståelse av 
varandra. Vid begreppsbildning spelar just denna omständighet en avgörande roll. När det är 
nödvändigt att upprätta ömsesidig förståelse antar ett visst ljudkomplex en bestämd betydel-
se: det blir på så sätt till ett ord eller ett begrepp. Utan detta funktionella moment av ömsesi-
dig förståelse skulle inget ljudkomplex kunna bli bärare av någon betydelse och inget be-
grepp skulle kunna uppstå” (Vygotskij, 1934, s. 174).   
Finns det en ömsesidig förståelse för begreppet utvecklingssamtal och hur ett sådant går till, 
vilket innehåll det bör ha, vilka roller de inblandade skall inta och vilka förväntningar som 
ett sådant skall uppfylla, kommer parterna i samtalet uppleva att de har just ett utvecklings-
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samtal. Utan en ömsesidig förståelse för begreppet utvecklingssamtal blir ordet utvecklings-
samtal utan betydelse.  
 

Erfaranden av fenomen 
Marton och Booth gör skillnad på vad en situation är och ett fenomen. En situation erfars 
alltid utifrån ett sammanhang, en specifik tid och plats. Ett fenomen erfars som om den var 
oberoende av sammanhang, tid och plats. Inget fenomen kan dock erfaras utan en situation 
och en situation kan bara erfaras i termer av vad som finns bortom den, på grund av vår för-
måga att förstå oss på det som händer här och nu genom situationer och fenomen vi tidigare 
erfarit. På så sätt skapas en koppling mellan det vi upplever här och nu med det förflutna. 
Först när vi ser en helhet av den situation vi upplever nu och genom att binda ihop den med 
situationer vi tidigare erfarit skapa en mening, kan vi kalla det för ett fenomen (Marton, Bo-
oth, 2000, s. 112-113).  
För att kunna erfara något behöver vi först och främst kunna urskilja det vi erfar från sitt 
sammanhang. Att se det som något särskilt och ge det mening. Vi behöver också kunna se 
det vi erfar i en helhet där vi kan identifiera hur delarna i det vi erfar hör ihop (Marton, Bo-
oth, 2000, s. 117-118) För att t.ex. kunna erfara ett utvecklingssamtal  särskiljer vi just detta 
samtal från alla andra samtal som förs. Vi behöver också förstå hur de olika komponenter 
som karaktäriserar ett utvecklingssamtal hör ihop. På så sätt kan vi erfara fenomenet ”ut-
vecklingssamtalet”. 
 
Våra erfaranden av något är inte isolerade utan omges alltid av ett större sammanhang. Sam-
tidigt som vi erfar en text eller tal, så erfar vi allt annat i livet. Vi erfar till exempel vår egen 
personliga situation som gift eller ogift, förälder, ägare av sommarstuga, likväl som vi erfar 
andra situationer och fenomen vi tidigare erfarit och som har eller inte har anknytning till 
den text eller det tal vi erfar just nu. Dessa tematiska fält har samband med andra tematiska 
fält och sträcker sig oändligt långt i tid och rum. I marginalen finns det som inte har med 
fälten att göra, men som ändå är viktiga för våra erfarande, så som personliga situationer. 
Marton och Booth menar att vi är medvetna om allt detta hela tiden, samtidigt som vi inte är 
fokuserat medvetna om denna påverkan. Somligt fokuseras på, annat försvinner ur fokus 
beroende på hur det kopplas till det vi erfar (Marton, Booth, 2000, s. 131-132). Med andra 
ord är vi under ett samtal medveten om andra tematiska fält, tidigare fenomen och situatio-
ner vi erfarit, som vi kan koppla till det samtal vi befinner oss i. Förutom det vi är medvetna 
om att vi fokuserar på finns också oändligt många andra aspekter som spelar in hur vi erfar 
samtalet och det som sägs under det. 
Förutom det som faktiskt presenteras för oss, det vi kan erfara med hjälp av våra sinnen, 
finns det även annat vi erfar. Vi bygger på information utifrån vad vi tidigare erfarit. Hör vi 
ljudet av hundskall erfars även hunden trots att vi inte ser den, ser vi en bordsskiva ovanifrån 
erfar vi även bordets ben trots att vi inte ser dem. Tidigare erfarenhet av bord säger oss att de 
finns trots att vi inte kan se dem. Ser vi en människa erfar vi en person, utifrån tidigare erfa-
renheter med just den människan eller med människor som liknar denne (Marton, Booth, 
2000, s. 133). 
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Metod 

Introduktion 
Kvantitativ forskning använder sig av mätningar med hjälp av matematik och statistik. Hit 
hör bland annat enkätundersökningar (Backman, 2008, s. 33). I en enkät kan man få svar på 
personers uppfattningar och attityder, men det går sällan att ställa följdfrågor (Kylén, 2004, 
s. 10). Följdfrågor som hade kunnat ge svar på varför uppfattningen uppstod och på vilket 
sätt den påverkar respondenten. En kvantitativ undersökning hade kunnat ge svar på hur stor 
del av en grupp människor som uppfattar utvecklingssamtalet på något av de sätt som enkä-
ten tar upp. Det kräver att forskaren redan känner till eller tror sig känna till de variationer 
av uppfattningar som kan finnas. 
 
Då denna undersöknings syfte är att undersöka chefers och medarbetares kommunikation 
och deras uppfattningar om utvecklingssamtalet, används en kvalitativ arbetsform. Genom 
att föra en dialog med intervjupersonen, om ett specifikt utvecklingssamtal kan undersök-
ningen söka svar på hur just den personen har uppfattat vad som sagts under utvecklings-
samtalet. 
Samtalet och mötet med en person kan ofta ge bra förutsättningar för att söka svar på hur 
personen tänker och känner. I ett samtal finns möjlighet att förklara eller omformulera en 
fråga som intervjupersonen inte har förstått. Det finns även en möjlighet att ställa följdfrågor 
om svaret på en fråga varit otydligt eller behöver förtydligas (Kylén, 2004, s. 9-10). Det in-
nebär att intervjuaren, med hjälp av frågor som ställs i djupintervjuer, får möjlighet att se 
vilka uppfattningar som finns och om de varierar. Djupintervjuerna skapar också en flexibel 
möjlighet att ställa följdfrågor, vilka kan lyfta fram eventuella variationer i uppfattningarna 
Detta arbete är en fenomenografisk, kvalitativ undersökning. 
 

Fenomenografi 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats som handlar om att empiriskt studera hur en 
grupp människor erfar eller uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Syftet med en fenome-
nografisk studie är att finna en variation och systematisera människors upplevelser om ett 
fenomen eller en del av ett fenomen i deras omvärld. Så väl tankar om teori som praktisk 
handling (Marton, Booth, 1997, s. 148). 
I fenomenografin kan man inte studera ett problem i sig eftersom ett problem är beroende av 
en situation och hur berörda personer uppfattar denna situation. Människors skilda erfaren-
het och förståelse avgör vad som uppfattas som ett problem. Människor erfar på olika sätt 
beroende på hur de uppfattar helheten eller delar av fenomenet, vad som urskiljs eller inte 
urskiljs av fenomenet. I den fenomenografiska studien kan respondenternas svar inte heller 
betecknas som rätt eller fel då det är respondentens subjektiva uppfattning som beskrivs. 
Uppfattningen grundas helt enkelt på en intern relation mellan den som erfar och det som 
erfars (Marton, Booth, 1997, s. 149). 
 
Vanligen används djupintervjuer i fenomenografiska studier för att på så sätt komma åt re-
spondenternas uppfattningar. Genom studien beskrivs fenomenet i en andra ordningens per-
spektiv. Ett andra ordningens perspektiv betyder att visa hur någon annan person uppfattar 
ett specifikt fenomen. Ett första ordningens perspektiv betyder att beskriva verkligheten som 
den är (Marton, Booth, 1997, s. 155). 
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Analysen av studiens djupintervjuer består i att urskilja det totala antalet sätt att erfara fe-
nomenet som undersöks. Ett fenomen kan bara erfaras på ett begränsat antal sätt och dessa 
kvalitativt olika sätt ger upphov till ett antal kategorier. Kategorierna skall vara kvalitativt 
skilda från varandra och får inte överlappa varandra (Marton, Booth, 1997, s. 160). 
Kategorierna utformas enligt system. Horisontella system innebär att alla kategorier är jäm-
bördiga. När intervjuer utförts innan och efter t.ex. ett utbildningstillfälle och man vill upp-
täcka om respondenternas uppfattning ändras efter utbildningstillfället kan kategorierna de-
las in i vertikala system. Inte heller i det vertikala systemet är någon uppfattning mer värd än 
någon annan. I det hierarkiska systemet skapas en ordning där vissa kategorier ses som bätt-
re eller mer värda än andra (Dimenäs, 2006, s. 129-130).  
 

Den fenomenografiska intervjun 
Den fenomenografiska intervjun bör ha formen av en dialog. Intervjun bör inte ha för många 
färdiga frågor då detta kan ge en sämre möjlighet att komma åt respondentens uppfattning. 
De frågor som är allmänna och på förhand bestämda skall vara lika för alla, medan följdfrå-
gorna grundar sig på den enskilde respondentens svar. 
Antalet intervjupersoner varierar, men man bör intervjua så många att en mättnadskänsla 
uppstår, dvs. att respondenternas svar återfinns i tidigare respondenters svar (Dimenäs, 2006, 
s. 128).  
Vi är inte alltid medvetna om de faktorer som styr vårt sätt att tolka det andra människor 
säger eller varför vi reagerar på ett visst sätt i en situation. För att förstå hur intervjupersonen 
hanterar en situation behöver vi förstå hur just den personen erfar situationen, som de agerar 
i förhållande till (Marton, Booth, 1997, s. 146). 
Vissa aspekter av det som påverkar intervjupersonens sätt att erfara situationen är personen 
fokuserat medveten om, medan andra aspekter sätts i bakgrunden och gör att personen inte 
är medveten om deras påverkan (Marton, Booth, 1997, s. 143) I en dialog mellan intervjuare 
och intervjuperson kan intervjupersonen reflektera över sitt erfarande genom att vara medve-
ten om sitt eget medvetande som någonting. Ibland kan intervjupersonen spontant reflektera 
över sin egen erfarenhet, ibland kan intervjuperson och intervjuare gemensamt behöva arbe-
ta för att nå det eftersträvade resultat. Intervjuaren kan i en diskussion med intervjupersonen 
få denne att börja reflektera över sin egen erfarenhet. 
Den fenomenografiska intervjun är på ett plan en mellanmänsklig kontakt genom ett socialt 
samtal mellan två personen. På ett andra plan har intervjuaren i uppgift att försöka frigöra 
intervjupersonens hittills otänkta tankar. Tankar om varför en situation erfars på ett speciellt 
sätt (Marton, Booth, 1997, s. 168-169). 
 

Tillvägagångssätt 
De första personer som tillfrågades om medverkan i denna studie, kunde inte alls tänka sig 
att bli intervjuade om sina utvecklingssamtal. De frågor och de farhågor som togs upp resul-
terade i utformandet av ett informationsbrev (bilaga 1). Fördelen med informationsbrevet 
var att intervjupersonerna skulle vara förberedda på vilka frågor som skulle komma upp un-
der intervjun. Om en av intervjupersonerna i ett par ville använda sig av sin rätt att avbryta 
intervjun, på grund av att frågorna ansågs för känsliga, blev även intervjun med den andre i 
paret oanvändbar. På grund av detta ansåg jag att det var extra viktigt att båda intervjuperso-
nerna i paret var införstådda med vad intervjun gick ut på.  
Intervjupersonerna har besvarat alla frågor. Intervjuerna var ca 20 minuter långa och det har 
underlättat att ha ett konkret samtal att utgå från. Svaren har handlat om upplevelsen av och 
innehållet i det senaste utvecklingssamtalet och inte om samtal rent generellt. Tiden som 
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förlöpt mellan utvecklingssamtalet och intervjun har varierat från närmare ett år till ett par 
dagar. 
Totalt intervjuades åtta personer, fyra chefer och fyra medarbetare. Intervjuerna genomför-
des med en person i taget. Varje intervjuperson fick välja var och när det passade dem bäst 
att bli intervjuade. 
När det stod klart att undersökningen fått en mättnad och att fler intervjuer troligen skulle 
upprepa den information som redan samlats in, avslutades insamlingen av material. Samtliga 
intervjuer spelades in med hjälp av en MP3-inspelare och dessa inspelningar har sedan tran-
skriberats, ord för ord. Då samtliga intervjuer var klara och transkriberade, inleddes arbetet 
med att forma kategorier utifrån den insamlade informationen. Först gjordes en grovsorter-
ing av uttalanden då alla likartade uttalanden samlades under samma arbetsrubrik. Sedan 
gicks dessa kategorier igenom ytterligare en gång och omformades. Till slut framkom sex 
kvalitativt skilda kategorier som gav svar på mina frågeställningar; Skiljer sig chefers och 
medarbetares sätt att uppfatta utvecklingssamtalet åt? Om det gör det; i så fall hur? 
Resultatet presenteras i form av kategorier och inte teman, då jag anser att det finns en så 
tydlig kvalitativ skillnad mellan dem att det är just kategorier. 
De olika kategorierna har presenterats med hjälp av citat från intervjupersonerna. En över-
vägande majoritet av intervjupersonerna var kvinnor och för att skydda konfidentialiteten av 
de män med samtalspartner som deltagit i studien, har citaten ändrats till ”hon” och samtalen 
har genomgående kallats ”utvecklingssamtal” då de på vissa arbetsplatser har ett så specifikt 
namn att arbetsplatsen kunde röjas. Citaten är i övrigt ordagranna från intervjun.  
De citat som används i presentationen av kategorierna har alla godkänts av de intervjuperso-
nerna som gjort de uttalanden som citerats. Det fanns så gott om tydliga exempel och inter-
vjupersonerna uttryckte sig klart och precist, så att det var mycket svårt att välja ut de tydli-
gaste. 
Kategorierna presenteras i ett horisontellt system där alla kategorier är jämbördiga. Ord-
ningen bland kategorierna är helt slumpmässig.  

Val av intervjupersoner 
Med utgångspunkt i mitt syfte att undersöka kommunikationen mellan chef och medarbeta-
re, valdes chefer och medarbetare ut i par genom ett bekvämlighetsurval där ett tjugotal per-
soner tillfrågades. Chefen i paret var den chef som höll i medarbetarens utvecklingssamtal i 
syfte att vi skulle få ett specifikt samtal att utgå från i intervjun. Det samtal vi utgick från var 
det senaste utvecklingssamtalet som chefen haft med medarbetaren. 
Undersökningen omfattar både chef och medarbetare för att få två perspektiv på samma 
samtal. På så sätt ska likheter och skillnader i uppfattningar om det, specifika utvecklings-
samtalet kunna identifieras. 
Intervjupersonerna arbetar på olika sorters arbetsplatser, både privat och kommunalt anställ-
da. Två av de intervjuade cheferna arbetar som rektorer vid var sin skola. De medarbetare 
som intervjuats i par med rektorerna är anställda som lärare. En av de intervjuade cheferna 
är personalansvarig vid ett postorderföretag och medarbetaren är anställd i produktionen. 
Den sista chefen är kommunalanställd administrativ chef och medarbetaren arbetar som as-
sistent vid samma kontor. Av de åtta intervjupersonerna är sex kvinnor och två män. 
De personer som intervjuats har ingen personlig koppling till mig utan jag har kommit i kon-
takt med dem antingen genom mina studier eller också genom gemensamma kontakter. 
Förutom att jag ville ha både män och kvinnor representerade bland mina intervjupersoner 
önskades även representanter från både den privata och den offentliga sektorn samt i möjli-
gaste mån få en spridning på åldrarna. Fördelningen av dessa faktorer har varit långt ifrån 
jämn, men en viss mångfald har ändå eftersträvats för att undvika en allt för monokulturell 
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undersökningsgrupp. Ålder, kön, yrkesgrupp samt privat eller offentlig sektor, är de faktorer 
som tagits hänsyn till i tillfrågandet av tänkbara intervjupersoner. 
I en av de organisationer, i vilka ett par intervjupersoner återfinns, har en kollektiv lönesätt-
ning tillämpats, vilket betyder att chefen som håller i utvecklingssamtalen inte är lönesättare 
och lönerna inte är individuella. De andra tre intervjuparen tillhör organisationer som tilläm-
par individuell lönesättning med prestationsinriktning och den chef som håller i medarbeta-
rens utvecklingssamtal är också lönesättande. 

Validitet 
En mer formell och strukturerad metod minskar möjligheterna att anpassa datainsamlingen 
efter den aktuella situationen (Kylén, 2004, s. 142). Jag kommer i mina intervjuer använda 
mig av öppna frågor och låta intervjupersonens svar styra mina följdfrågor. På så sätt kan 
jag ifrågasätta det som sägs och kontinuerligt kontrollera att jag uppfattat intervjupersonen 
rätt. Validiteten av insamlat material bör därigenom vara god.  
Under intervjuerna har ljudinspelning skett. Denna ljudinspelning har sedan transkriberats 
ord för ord och transkriptionen har legat till grund för analysen. Det har således inte skett 
någon tolkning eller översättning av de uttalanden som samlats in. De citat som publicerats i 
resultatet är hämtade direkt från det transkriberade materialet. 
Efter intervjuer och kategorisering av uttalanden kan jag se att de uttalanden om utveck-
lingssamtalet som framkommit, hör hemma i någon av mina kategorier. Därmed hävdar jag 
att kategorierna stämmer överens med de uttalanden jag fått. Jag anser också att de fråge-
ställningar jag haft har blivit besvarade med hjälp av de intervjufrågor som använts samt 
kategoriseringen av de svar jag fått (Kvale, 1997, s. 214). 

Reliabilitet 
Ju mer strukturerande metoder som används desto större sannolikhet att reliabiliteten blir 
hög (Kylén, 2004, s. 142). Då följdfrågorna kommer att variera med de svar intervjuperso-
nen ger kommer variationen i uppfattningar öka. Med hjälp av följdfrågor kommer jag att ha 
möjlighet att följa upp och klargöra meningen i de svar jag erhåller. 
De frågor som ställs skall inte på något sätt vara ledande frågor. Syftet med de frågor som 
ställs är att intervjupersonerna ingående skulle beskriva hur de uppfattar kommunikationen 
under utvecklingssamtalet. De öppna och icke ledande frågorna ökar undersökningens relia-
bilitet. Intervjun bygger också på korta frågor som uppmanar respondenten att ge ett längre, 
utvecklat svar på frågan, vilket ger en god reliabilitet (Kvale, 1997, s. 134). 
Genom att använda mig av en fenomenografisk intervju, som genomförs i form av en dialog, 
ges också ett stort utrymme både för intervjuare och intervjuperson att diskutera frågorna, 
förstå och att göra sig förstådd. Det faktum att intervjuare och intervjuperson gemensamt 
kan diskutera frågorna, förtydliga och kontrollera om svaret tolkats på rätt sätt stärker under-
sökningens reliabilitet. Å andra sidan kan de tolkningar som intervjuaren gör av svaren leda 
till en lägre reliabilitet.  

Etiska överväganden 
I detta arbete kommer inga personliga uppgifter om intervjupersonerna att redovisas. Det 
kommer heller inte att uppges i vilka organisationer intervjupersonerna är anställda eller på 
vilken ort. Det enda som publiceras som kan hänvisas direkt till den som intervjuats är de 
citat som används i resultatredovisningen, varför dessa citat lämnas till respektive intervju-
person för godkännande innan de publiceras. I valet av citat undviks de som kan röja inter-
vjupersonen på grund av att de är för personliga eller innehåller ett, för personen, specifikt 
språkbruk. Då den grupp personer som intervjuats bestått en betydande majoritet kvinnor, 
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har de citat som använts neutraliserats genom att konsekvent kalla alla personer ”hon”. På 
detta har intervjupersonernas konfidentialitet säkerställts (Kvale, 1997, s. 109).   
De personer som intervjuats har deltagit frivilligt. De har i god tid inför intervjun erhållit 
information om undersökningen. I början av intervjun har intervjupersonen informerats om 
sin rätt att avstå från att svara på frågor eller att helt dra sig ur intervjun när helst denne skul-
le önska. På detta sätt har jag fått ett informerat samtycke (Kvale, 1997, s. 107) 
De frågor som ställts under intervjun kan inte anses vara utlämnande eller kränkande för de 
som intervjuats. Då frågorna varit öppna har också intervjun kunnat anpassas efter varje in-
tervjuperson för att kunna möta deras person och deras språkbruk 
 
 
Resultat 

Analys 
Uttalanden som framkommit under intervjuerna har, efter transkribering, sorterats efter in-
nehåll. En första grovsortering formade teman i uttalanden och dessa teman formades sedan 
till kvalitativt skilda kategorier, som skall kunna besvara undersökningens syfte, att under-
söka kommunikation mellan chef och medarbetare samt frågeställningarna: Skiljer sig che-
fers och medarbetares sätt att uppfatta utvecklingssamtalet åt? Om det gör det; i så fall hur? 
Citat från de olika intervjuerna används för att förtydliga kategorierna. 

Översikt av kategorier 
Intervjuerna har visat att det finns olika sätt att uppfatta utvecklingssamtalet på. Dessa varia-
tioner har resulterat i sex kvalitativt skilda kategorier.  
 

1. Identitet - språk  
Språklig användning som en del av identiteten och som påverkar hur samtalet tolkas 
och förstås. 

2. Mall - samtalsstyrning 
Betydelsen av en frågemall som stöd och hjälp under samtalet. 

3. Diskursivt tänkande 
Diskursiva skillnader mellan chefens och medarbetarens roller, både som fenomen 
och som påverkan på det som sägs under samtalet. 

4. Fysisk miljö 
Betydelsen av var samtalet äger rum och den fysiska miljöns påverkan på olika per-
soner. 

5. Förutsättning - förståelse 
Viljan att förstå och sätta sig in i den andres situation, för att skapa förståelse för per-
sonen och utifrån denna förförståelse tolka det som sägs. 

6. Medveten styrning 
Utvecklingssamtalet som subtilt redskap för att styra förståelsen åt det håll ledningen 
vill. 

 

Kategoribeskrivning 
1. Identitet - språk 
Denna kategori representerar uttalanden om hur språket har betydelse för hur en person upp-
fattas som individ. Det sätt, på vilket personen uttrycker sig kopplas till personens identitet. 
Det språkliga uttrycket utgör en del av en helhet. Denna helhet uppfattas vara den personens 
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identitet. I citatet nedan framgår att det språkliga uttrycket kan uppfattas höra intimt samman 
med personens sätt att agera. 

”Hon är en analytisk människa och noggrann. Hon är noga med att hon gör rätt i 
sitt jobb, hon är alltså väldigt kvalificerad i jobbet. Så det har jag också kopplat 
till hennes uttryck. Eftersom jag vet så väl hur hon fungerar i arbetet och är duktig 
där, så har det med dialogen att göra. Den som är tydlig i sitt utförande och i sina 
uppdrag är nog tydlig i att kunna prata om det också.”  
Chef 

 
Även sättet att se på sig själv omfattas av kategori ett. Den egna självbilden gör att vissa 
ämnen uppfattas som lättare eller svårare att tala om. I följande uttalande ger intervjuperso-
nen uttryck för en dålig självbild, vilket resulterar i att hon har svårt att hävda sig själv.  

”Hur det var och hur man ville att det skulle bli och mycket framåtsyftande så. 
Vad man vill utveckla och vad man är bra på. Det var jättesvårt, åtminstone för 
min generation. Man tycker ju inte att man är bra på någonting. Så det är väldigt 
svårt.” 
Medarbetare 

I stort handlar uppfattningarna i kategorin om hur intervjupersonen själv tolkar och uppfattar 
det som sägs, utifrån den egna självbilden och uppfattad bild av samtalspartnern som indi-
vid. Språket och på det sätt personen uttrycker sig på, tolkas som ett uttryck för dennes per-
sonlighet. 
 
2. Mall - samtalsstyrning 
I denna kategori handlar uttalanden om att använda en mall som hjälpmedel vid utvecklings-
samtalen. En mall med frågor som lämnas ut till medarbetaren inför utvecklingssamtalet och 
som chef och medarbetare går igenom under utvecklingssamtalet. 
I vissa organisationer används en standardmall, framtagen av en konsultfirma. I andra orga-
nisationer skriver cheferna själva den frågemall som används. I citatet som följer uttalar sig 
en av intervjupersonerna om vikten av en mall som stöd under utvecklingssamtalet. 

”Egentligen tror jag att det inte spelar så stor roll hur mallen ser ut för att man 
kommer nog in på ungefär samma saker ändå. Men jag tror att det är viktigt att ha 
något, dels för att de skall känna sig förberedda och någonting att hålla sig vid om 
man behöver.” 
Chef 

Frågemallen kan, i enlighet med nästa uttalande, användas för att samla in information för 
att skapa en djupare bild både enskilda medarbetare och av organisationen i sin helhet.  

”En mall tror jag är nödvändig att ha. För att man ska kunna dra några slutsatser 
av personalen som en helhet. För annars så blir det så väldigt spretigt om man lik-
som inte får någon struktur i det.” 
Chef 

Vidare bringar mallen struktur i de anteckningar som förs och genom användande av samma 
mall till all personal och under flera års tid, skapas en möjlighet att göra jämförelser och dra 
slutsatser om organisationens och personalens utveckling. 
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”Men då kan jag ju ändå sortera in det i min mall när jag gör mina anteckningar. 
Så att jag får någon struktur i det. Samtalet behöver inte följa mallen, men jag be-
höver ha mallen för min struktur skull. För att kunna se och att göra jämförelser 
för att få en djup och övergripande bild tror jag.” 
Chef 

Frågemallen uppfattas som en trygghet och ett stöd i samtalet, både för chefens och för 
medarbetarens del. Genom mallens frågor skapas en gemensam bild av vad samtalet skall gå 
ut på, i god tid innan samtalet äger rum. Båda parter ges en chans att förbereda sig på vad 
som skall tas upp och hur man bäst bör framföra det man vill ha sagt. 
 
3. Diskursivt tänkande 
Denna kategori tar upp diskursivt tänkande som en del av förståelsen av utvecklingssamta-
let. Synen på hur den egna rollen förhåller sig till motpartens samt vilka förväntningar som 
ställs på de olika parterna, vilket påverkar förståelsen för utvecklingssamtalet som fenomen. 
Kategorin rymmer uttalanden som tyder på att den diskursiva skillnaden mellan chef och 
medarbetare upplevs som mycket tydlig och att utvecklingssamtalet som fenomen uppfattas 
genom denna diskursiva föreställning. 
 
Uppfattningen att chefen står över medarbetaren och har i uppgift att bedöma dennes arbets-
insatser, medför att medarbetaren endast säger vad denne anser lämpligt att framföra till che-
fen. Medarbetaren framför sådant som kan anses som fördelaktigt och avstår från att framfö-
ra sådant som kan ha en negativ inverkan på lönen. 

”Men hon är ju chef också och lönesätter så man försöker ju vara lite positiv ock-
så. Allt kanske inte kommer fram.” 
Medarbetare 

 
Eftersom chefen uppfattas som bedömande, upplevs även de positiva sidorna av medarbeta-
ren bli bedömda. Uttalandet nedan tyder på en noga vägd balansgång i framställandet av den 
egna personen. Att utge sig för att vara allt för positiv kan uppfattas som kontraproduktivt.  

”Man får ju ändå förbereda sig lite så och tänka lite på vad man säger. De är ju 
ändå chefer och det är ju framtiden som det gäller och det är ju ja, kanske lön ock-
så. Man får inte säga för mycket som så att man inte känner att man får ett ok på 
axlarna. Att de känner att hon kan jobba hur mycket som helst. Det får vara en lite 
lagom begränsning.” 
Medarbetare 

Citatet är också ett uttryck för ett förmedlande av den egna självbilden. Intervjupersonen vill 
förmedla de begränsningar, som hon själv uppfattar att hon har, till sin chef. 
 
Uttalandet nedan visar på att det finns en medvetenhet, även bland cheferna, om diskursens 
påverkan mellan chef och medarbetare. Ärlighet uppskattas, men förutsätts inte. Chefen är 
medveten om den makt hon, genom sin roll, besitter. 

”Ibland kan det kännas så som att den andre sitter och väger ord lite grand. För 
jag är ju ändå den som sätter lön och så då vill man inte klaga så mycket för då 
tror man att det skall uppfattas på fel sätt, tror jag. Det har jag känt ibland att det 
känns som om vissa sitter och håller skenet uppe lite. Och de kanske egentligen 
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skulle vilja säga att det är jobbigare.” 
Chef 

 
4. Fysisk miljö 
Uttalanden om den fysiska miljön under utvecklingssamtalet ryms i denna kategori. 
De flesta utvecklingssamtal ägde rum på chefens kontor, vilket kan uppfattas som chefens 
revir och kan komma att påverka känslan av trygghet på olika sätt hos chef respektive 
medarbetare. 
Även att lämna den egna verksamheten och bege sig någon annanstans med sina medarbeta-
re kan  vara problematiskt, då det kan röra sig om 40-talet medarbetare att samtala med, för 
en enda chef. I följande citat uttalar sig en av intervjupersonerna om möjligheterna att hålla 
utvecklingssamtalen på en annan plats än i de egna lokalerna. 

”Så rent praktiskt tror jag inte att det hade fungerat att ha det någon annanstans. 
Sen så hade det ju säkert varit trevligt. Men jag tror att det är en bra form att ha 
det här.” 
Chef 

 
En neutral plats utanför den egna verksamheten borgar inte heller för känslan av en tryggare 
och mer avslappnad miljö för utvecklingssamtalet. Tvärt om kan det ge känslan av att ut-
vecklingssamtalet är något konstlat och främmande. 

”Det hade nästan känts konstigt om vi skulle ge oss iväg någon annanstans, tror 
jag.”  
Medarbetare 

För ett bra utvecklingssamtal skall äga rum uppges den fysiska miljön vara viktig. Att kunna 
sitta ostört och kunna koncentrera sig på att tala och att lyssna, med så få störningar som 
möjligt är ytterligare faktorer som uppfattas skapa ett bra samtal, utifrån denna kategori. 
  
I enlighet med följande två uttalanden förbereds den fysiska miljön inför utvecklingssamta-
len för att skapa en trygg och ostörd samtalsmiljö. Det första citatet handlar om att, genom 
en enkel och handfast åtgärd, stänga utomstående ute. 

”När det är medarbetarsamtal då är det inget annat som stör! Då sätter jag en 
lapp med upptaget på dörren och då är det ingen som stör! Det ska mycket till om 
någon kliver in när man sitter i utvecklingssamtal. De har ju också varit med på 
lönesamtal och utvecklingssamtal och värdesätter det. Att det är deras tid i en 
timme.” 
Chef 

Uttalandet tyder också på att det skapats en förståelse hos omgivningen att det inte är tillåtet 
att störa under pågående samtal. 
Det andra citatet tyder på en mer långsiktig förberedelse och handlar om påverkan av attity-
der. Sådant kan vara att skapa en känsla av trygghet och en välkomnande atmosfär på che-
fens kontor. 

”Jag vill bara att det är ett kontor. Jag vill att folk ska känna sig välkomna och 
komma in. ”Kom in och sätt er!” Man behöver inte ringa upp och fråga om man 
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får komma in, utan kom in och sätt er. Kom bara!” 
Chef 

 
Olika miljöer har olika påverkan på människor i olika situationer. Trots chefens förberedel-
ser av den fysiska miljön för att skapa en trygg och samtalsvänlig miljö kan medarbetaren 
ändå känna sig obekväm i situationen. 

”Jag hade ett samtal i går när jag såg på den som satt bredvid att hon var väldigt 
nervös och, du vet, satt och ryckte och visste inte var man skulle ha händerna och 
så. Då tänkte jag faktiskt att, nej, här skulle vi nog ha varit någon annanstans. För 
de allra flesta så tror jag nästan inte att de uppfattar att det är min zon. Men för 
någon eller några så skulle man nog ha suttit någon annanstans kanske.” 
Chef 

I detta fall visar chefen sin tolkning av konsekvensen av ett samtal i sin egen zon. Medarbe-
tarens reaktion uppfattades som att den fysiska miljön orsakade obehag och en känsla av 
otrygghet hos medarbetaren. 
 
5. Förutsättning - förståelse 
I denna kategori återfinns uttalanden om viljan att skapa en djupare förståelse för samtals-
partnern.  
Det finns en medvetenhet om att även de bitar av personen som inte är synliga i arbetssitua-
tionen ändå är närvarande och påverkar personens sätt att agera vilket exemplifieras i följan-
de citat: 

” Det kommer ju upp små personliga bitar också som man kan tycka att jag inte 
har med att göra, men som påverkar hur man hanterar sin arbetssituation. Har 
man en man som är sjuk eller en mamma som är krasslig som man behöver ägna 
mycket tid åt eller barn som inte mår bra. Mycket sådana bitar kommer ju också 
upp under de här samtalen. Som gör att man får en bättre förståelse för varför det 
är på det ena eller andra sättet eller.” 
Chef 

 
Förståelse för en annans persons situation behöver inte förpliktiga till mer ansvar än att man 
lyssnar till vad den andra personen har att säga. 

”Jag  tror att det viktigaste är att de får ventilera det som är viktigt för dem just nu 
och att det finns ett tillfälle för chefen att få lyssna till deras vardag. Och ibland 
kan det ju vara att lägga över det på någon annan. Att höra och att sätta ord på 
det man känner. Det ger väldigt mycket. Sen behöver jag ju inte gå in och säga hur 
saker och ting skall lösas utan det handlar ju om att lyssna och ställa frågor.” 
Chef 

I ovanstående citat menar intervjupersonen att det kan räcka att bli lyssnad till och förstådd. 
Chefens uppgift är inte att lösa allas problem, men att ha en förståelse för medarbetaren och 
därmed insikt i vad just denne behöver i den situation hon befinner sig i. 
 
Intervjupersonerna som upplever att de blir lyssnade på och känner sig förstådda får känslan 
av att vara en viktig person, en person värd att lyssna på. Den som lyssnar uppfattas bry sig 
om. Uttalandet som följer vittnar om känslan av att vara sedd och hörd. 
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”Det kändes jättebra. Det gjorde faktiskt det, men vi är väl sådana alla lite till 
mans. Åh, de brydde sig om mig. De visste som sagt vem jag var och lyssnade på 
vad jag hade att säga. Det upplevde jag. Och de hjälpte till också med lite grejer 
när jag sa kanske att jag kände att jag hade lite svagheter sådär så hade de lite 
tips att komma med. Hur man kunde göra och hur man kunde tänka så att det kän-
des bra. Det kändes som om det var ett möte för ämnet. Annars kan jag tycka att 
man har blivit inkastad ibland på möten och så sitter man och pratar skit och så 
blir det inte så mycket mer, men det här kändes bra.” 
Medarbetare 

 
Att försöka sätta sig in i någon annans situation och att på så sätt skapa sig en djupare upp-
fattning om denne, skapar en acceptans. Alltså att förstå och acceptera att alla medarbetare, 
som i följande uttalande, inte har samma ambitionsnivå blir en följd av förståelsen för de 
medarbetarnas situation. 

”Sedan de där lära-känna-samtalen har jag fått en ganska bra uppfattning om vad 
folk vill, vad de är intresserade av. En del vill inte, de har inga ambitioner och där 
kommer jag inte att lägga så mycket energi som jag skall göra på dem som vill nå-
gonting. Jag kommer faktiskt att göra lite annorlunda där. Jag kommer att gå in 
mer för dem som vill någonting och låta de som inte vill vara helt enkelt. Jag 
kommer att ha utvecklingssamtal med dem och stämma av hur stämningen är och 
så men, ja, bara bevara det som är.” 
Chef 

I ett utvecklingssamtal kan en önskan att slippa utvecklas i sitt arbete ses som negativ. I det-
ta fall gavs möjlighet för chefen att inrikta utvecklingsresurserna enbart på de personer som 
vill utvecklas. På så sätt blir både de som vill utvecklas och de som inte vill det tillgodosed-
da. 
 
6. Medveten styrning 
Den här kategorin ryms uttalanden om utvecklingssamtalet som en möjlighet att styra för-
ståelsen för organisationens mål och visioner. En möjlighet för chefen att förmedla sin egen 
syn på verksamheten, liksom i uttalandet nedan. 

”Samtidigt så är det ett tillfälle för mig att kunna visa vilket spår jag tycker att vi 
skall gå. Det här är mina mål och det här vill jag med verksamheten.” 
Chef 

 
Utvecklingssamtalet och dess utformning kan också på ett subtilt sätt informera medarbeta-
ren om företagets normer och värderingar.  

”Utifrån vad jag ställer för frågor och utifrån vad jag tar upp för någonting så vi-
sar jag också att det här värdesätter jag, det här tycker jag är viktigt. Det ger ju en 
fingervisning om, ihop med de prioriterade målen, ger det en fingervisning om att 
det här är det viktigt att jobba med.” 
Chef 

Uttalandet ovan tyder på en medveten styrning av medarbetarnas förståelse av verksamheten 
och den egna rollen i verksamheten. Chefen utformar utvecklingssamtalet på ett sådant sätt 
att medarbetarens attityd kan komma att påverkas i önskad riktning. 
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I uttalandet nedan framgår att utvecklingssamtalet kan ses fylla en viktig funktion för orga-
nisationens ledning och utveckling.  

”Så det är ett jätteviktigt ledningsverktyg, tycker jag. Annars vete sjutton hur jag 
skulle utveckla verksamheten om jag inte skulle ha de här samtalen.” 
Chef 

Diskussion 
Uppsatsen avser att undersöka kommunikationen mellan chefer och medarbetare samt att 
besvara frågeställningarna: Skiljer sig chefers och medarbetares sätt att uppfatta utveck-
lingssamtalet åt? Om det gör det; i så fall hur? 
 
I diskussionen besvaras syfte och frågeställningar med hjälp av undersökningens resultat och 
teoretiska utgångspunkt. Undersökningens frågeställningar styr diskussionens disposition 
och under rubriken Kommunikation mellan chef och medarbetare diskuteras frågeställning-
en: Skiljer sig chefers och medarbetares sätt att uppfatta utvecklingssamtalet åt? Under ru-
briken Chefers och medarbetares uppfattningar diskuteras den andra frågeställningen: Om 
det gör det; i så fall hur? Kapitlet innehåller även en diskussion kring vald metod samt en 
slutsats. 

Kommunikation mellan chef och medarbetare 
I den verbala kommunikationen mellan chef och medarbetare har de par som intervjuats 
förstått varandra. Under intervjuerna talar chef och medarbetare på samma sätt, använder 
liknande begrepp och ett liknande språkbruk. Ett gemensamt språkbruk och en gemensam 
begreppsuppfattning underlättar förståelsen(Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 26-27).  
 
Ingen av intervjupersonerna tror sig ha missuppfattat sin samtalspartner. Det beror troligtvis 
på att chef och medarbetare talar på samma sätt och förstår begrepp och uttryck på samma 
sätt. De termer, slang eller andra språkliga uttryck som används i samtalet behöver inte för-
klaras under samtalets gång. 
Intervjupersonerna har alla gemensamt att de uppfattar sin samtalspartner som lätt att förstå 
och lätt att samtala med. Samtalspartnerns sätt att uttrycka sig beskrivs i termer som rakt 
eller tydligt. Budskapet som förs fram uppges inte ha lindats in i ord och uttryck som gör att 
det misstolkas.  
 
Förstå eller missförstå 
Känslan av att förstå sin samtalspartner och att bli förstådd av densamme, kan bero på ett 
gemensamt språkbruk och en gemensam begreppsuppfattning. Känslan av att förstå varandra 
kan också helt enkelt vara ett missförstånd. Eftersom begrepp och andra språkliga uttryck 
kan anses vara gemensamma och betydelsen av dem vara så självklar att den inte tas upp 
under samtalet, kan det vara fullt möjligt att båda samtalsparterna känner att de gjort sig för-
stådda och dessutom blivit förstådda, trots att de inte har det. Enligt Waldemarson och Nils-
son betyder ett lyssnande kroppsspråk i form av nickande olika i ett maskulint och i ett fe-
minint språkbruk. Ett lyssnande nickande hos samtalspartnern kan betyda att denne håller 
med eller att den lyssnar och förstår, utan att behöva hålla med (Nilsson, Waldemarson, 
2007, s. 121). Men bara för att den lyssnande personen har ett lyssnande kroppsspråk behö-
ver det inte betyda att hon ens hör det som sägs. Den lyssnande kan inta ett aktivt lyssnande 
kroppsspråk för att hon vet att det förväntas av henne. Om inte förstår samtalspartnerns 
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språkbruk eller termer som används i yrket och som upplevs att man borde förstå kan det 
uppfattas som pinsamt att fråga och därmed erkänna att man inte förstått. En hörselnedsätt-
ning, att inte höra på grund av ett talfel hos den som talar eller att inte uppfatta på grund av 
koncentrationssvårigheter är andra orsaker som kan påverka förståelsen i ett samtal negativt 
och som kan uppfattas som pinsamma att erkänna. Kanske väljer lyssnaren då hellre ett ak-
tivt lyssnande kroppsspråk än att berätta att hon faktiskt inte hör eller inte förstår.  
 
En relation med hög kvalitet, mellan chef och medarbetare, kännetecknas av god kommuni-
kation och tillit. En relation av låg kvalitet, med dålig kommunikation, brist på förståelse 
och misstro, kan resultera i att medarbetaren undviker sin chef eller att chefskapet domineras 
av maktspel och att chefen blir till en övervakare vars uppgift är att kontrollera medarbetar-
na (Moss et al. 2009, s. 649) (Fairhurst, 2009, s. 1612). En god relation mellan chef och 
medarbetare främjar och främjas alltså av kommunikation. God kommunikation kan i sin tur 
leda till ökad förståelse och därmed en större tillit. Studien visar att intervjupersonerna upp-
lever att det under utvecklingssamtalet även samtalas om sådant som kan anses privat och 
inte måste förmedlas till motparten. Det, anser jag, kan tyda på tillit och en god relation mel-
lan parterna. Vidare framkommer det i studien att intervjupersonerna uppfattar att motparten 
lyssnar på dem och tar det som sägs på allvar, vilket kan ses som en bekräftelse.  
Intervjupersonerna har, med största sannolikhet, ställt upp på intervjuerna på grund av att de 
upplevt sin relation med den chef respektive medarbetare som de intervjuats i par med, som 
högkvalitativ. De flesta av cheferna som intervjuats ansvarar för ett 40-tal. Även med de 
bästa intentioner kan de omöjligen skapa högkvalitativa relationer med samtliga medarbeta-
re. En chef har betydligt fler arbetsuppgifter än att enbart skapa och upprätthålla relationer 
med de 40-talet medarbetare som de ansvarar för. 
Baserat på vad jag sett i intervjuerna är frågan om kvaliteten på relationen mellan chef och 
medarbetare svår att hantera. Beroende på individer, organisationens utformning, arbetets art 
och chefens arbetsbelastning finns det endast chans att etablera en högkvalitativ relation 
med ett mindre antal av de många medarbetarna. Chefen kan då välja att etablera en god 
relation med ett fåtal medarbetare, som av ena eller andra anledningen väljs ut eller tar sin 
chans. En sådan hantering av frågan för med sig risken att de medarbetare som har en god 
relation med chefen ses som favoriserade och det kan skapa konflikter med på arbetsplatsen 
och tilliten till chefen sjunker om denne ses som orättvis. Chefen kan också välja att ha en 
jämn, låg kvalitet i relationerna med samtliga medarbetare och riskerar då att alla medarbe-
tare undviker att tala med chefen och hon blir då tvingad att ta på sig rollen som övervakare 
för att kunna kontrollera medarbetarna (Fairhurst, 2009, s. 1612). Det finns inget i den här 
studien som visar på att de intervjuade medarbetarna och cheferna uppfattar sin relation vara 
av låg kvalitet. Tvärt om har intervjuerna genomgående gett en bild av goda relationer mel-
lan medarbetare och chef. Då endast en av chefens medarbetare har intervjuats säger resulta-
tet inget om nivån på chefens relationer med övriga medarbetare. 
 
Tala eller tiga 
Intervjuerna tyder inte på att orden som sagts under samtalet har haft olika betydelser för 
chefen och för medarbetaren, men det finns annat i samtalet som inte uppfattats på samma 
sätt hos de bägge parterna. 
Att begreppet utvecklingssamtal är ett samtal med fokus på medarbetaren är en gemensam 
uppfattning för chef och medarbetare, men där slutar också den gemensamma bilden av ut-
vecklingssamtalet. 
För både chef och medarbetare handlar det om att väga ord, välja vad man tar upp och hur 
man tar upp det. Chefen kan genom sitt val av ord och ämne, på ett subtilt sätt, tala om för 
medarbetaren var hennes och organisationens normer och värderingar ligger. Det hon väljer 
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att tala om är det som hon anser vara viktigt. Det innebär att det finns sådant som inte talas 
om och därmed anses som mindre viktigt. På så sätt har chefen tolkningsföreträde beträffan-
de organisationens normer och värderingar. 
Medarbetaren har en annan uppfattning om vad man bör säga eller inte säga under ett ut-
vecklingssamtal. Denna uppfattning baseras på tidigare erfaranden av utvecklingssamtal 
eller liknande situationer (Marton, Booth, 2000, s. 117-118). Medarbetaren undviker sådant 
som kan uppfattas som negativt eller icke önskvärt i chefens ögon. Att chefen sätter lön och 
bedömer medarbetarens prestationer är ständigt närvarande i medvetandet hos de intervju-
personer som arbetade i organisationer som tillämpade individuell prestationslön. I sin strä-
van att uppfattas som en positiv, ambitiös och kompetent medarbetare finns det saker som 
medarbetaren väljer att inte kommunicera. På så sätt kan medarbetaren också ses som 
styrande av samtalet. I vissa fall följer chefen och medarbetaren i samma spår, i andra fall 
kan de närmast ses motarbeta varandra. Om den ena samtalsparten är på väg in på ett sam-
talsämne som den andre parten inte vill beröra stoppas detta och samtalet styrs över på de 
frågor som båda parter accepterar som en del av ett utvecklingssamtal. 
Det kan liknas vid ett samtal av filter- och brusmodell, där en person sänder iväg ett budskap 
till den andre i en kanal och vidare genom ett filter av förutfattade meningar och förvänt-
ningar. Brus, i form av olika slags störningar, kan ytterligare förvanska budskapet på vägen 
(Nilsson, Waldemarsson, 1999, s. 22-27). Det som sägs under utvecklingssamtalet tolkas 
genom de fördomar och förutfattade meningar, men påverkas också av den kanal budskapet 
sänds genom. I ett utvecklingssamtal, ansikte mot ansikte, uppfattas och tolkas även icke-
verbal kommunikation, såsom kroppsspråk, tonfall och klädsel. Innan det som sägs i utveck-
lingssamtalet når mottagarens filter av fördomar och förutfattade meningar, påverkas det av 
brus i form av störningar. Förutfattade meningar behöver inte vara av negativ art. Förutfatta-
de meningar kan ses som en tillgång. Att generalisera och skapa begreppsuppfattningar hjäl-
per oss att förstå och hantera vardagen (Vygotskij, 1934, s. 394). Om vi tidigare erfarit bra 
kontakter med våra chefer kan det leda till en förutfattad mening om att chefer över lag är på 
detta sätt. Med en sådan förutfattad mening kommer vårt bemötande av nya chefer förmod-
ligen att utgå från att de alla är bra chefer.  
Genom att stänga av telefonen och hindra andra människor att komma in i rummet under 
utvecklingssamtalet minskas risken för fysiska störningar. Om chef och medarbetare använ-
der sig av olika språkbruk eller inte tolkar begrepp på samma sätt, ett semantiskt brus, blir 
detta till en störning i förståelsen av budskapet. Chefer och medarbetare som intervjuats har 
upplevt att de har förstått vad samtalspartnern sagt och de har under intervjuerna använt sig 
av ett liknande språkbruk och liknande termer.  
Den tredje sortens brus i filter- och brusmodellen är ett psykologiskt brus som är en konse-
kvens av misstänksamhet, fördomar och psykologiska försvar. Viljan hos medarbetaren att 
framstå som positiv och ambitiös i utvecklingssamtalet kan bero på en misstänksamhet mot 
chefen och dennes avsikter. I studien framkommer bland annat medarbetares uppfattning om 
att en positiv hållning kan medföra en större arbetsbörda, att chefens avsikter är att lura 
medarbetaren att ta på sig mer arbete än den klarar av. Resultatet visar också att det faktum 
att chefen är lönesättande och därmed också bedömande skapar en föreställning om att che-
fen kommer att bestraffa en medarbetare som uttalar kritik mot arbetsgivaren. 
En chefs fråga om medarbetarens arbetssituation passerar alltså först genom kanalen av det 
som medarbetaren kan uppfatta med sina sinnen, vidare genom ett brus som kan bestå av 
störande ljud från korridoren utanför, en hörselnedsättning eller otydligt tal och misstänk-
samhet för hur chefen tänker använda sig av det som sägs vidare till medarbetarens filter av 
förutfattade meningar om chefen som person och chefer i allmänhet samt de förväntningar 
som medarbetaren har på utvecklingssamtalet. En stor del av det ursprungliga budskapet 
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kommer att skalas bort redan innan det når fram till medarbetarens filter, genom vilket 
medarbetaren tolkar den del av budskapet som hon uppfattar. 
 
Identiteter 
Det sätt som en person uttrycker sig på, uppfattas i intervjuerna som ett språkligt uttryck för 
den personens identitet. En bild av personens identitet skapas hos andra, bland annat genom 
språkbruk och kommunikativa uttryck. Val av språkbruk och sätt att uttrycka sig kan också 
vara ett sätt att förmedla den egna självbilden till andra människor, för att skapa en gemen-
sam bild av den egna identiteten (Nilsson, Waldemarson, 2007, s. 66-68). En av intervjuper-
sonerna uppfattas uttrycka sig noggrant eftersom hon uppfattas som en person som är nog-
grann i sitt arbete. Om hon i sin självbild uppfattar sig som en noggrann person kan hon väl-
ja ett språkbruk som förstärker och förmedlar denna självbild till personer i hennes omgiv-
ning.  
 
Studiens resultat tyder på att intervjupersonerna har en stark koppling mellan självbilden, 
bilden av de andra och kommunikationen. Under uppväxten skapas en självbild om vilka vi 
är och hur vi reagerar på omgivningen och varför. Denna självbild kommuniceras till andra, 
som uppfattar denna som vår identitet. En intervjuperson i studien talar om att tänka på hur 
positiv hon framhäver sig själv, så att chefen som hon samtalar med inte uppfattar henne 
som en person som orkar hur mycket som helst och därmed ger henne en allt för stor arbets-
börda. Intervjupersonen uppfattar, genom sin självbild, sina egna begränsningar och förmed-
lar dem för att ”inte få ett ok på sina axlar”. 
På så sätt skapar självbilden begränsningar, sätter ramar för personens agerande. Genom 
uppfostran och påverkan av rådande tidsanda under den identitetsskapande perioden i livet 
skapas också regler för hur vi bör agera, som vävs in i bilden av oss själva och den bild vi 
har av andra och våra förväntningar på oss själva och på dem (Marcia, 2006, s. 173-174).  
I resultatet berättar en intervjuperson om att uppfostrans påverkan på självbilden hindrar 
henne från att bekräfta sig själv och att kunna tala om sig själv i positiva ordalag. Att växa 
upp och forma sin identitet i en tidsanda där det ansågs fult att hävda sig själv, gör att situa-
tioner, så som utvecklingssamtal, där det finns ett behov att kunna hävda sig, anses som svå-
ra. Med en tilldelad identitet, där familjen eller samhället ställt krav som förväntas levas upp 
till, kan personen anpassa sig efter nya villkor, men behåller sina ursprungliga värderingar. 
Värderingar, som att inte hävda sig, lever med andra ord kvar även om de nya arbetsvillko-
ren kräver att medarbetaren gör sig gällande (Marcia, 2006, s. 180-182).  
Flertalet av de chefer som intervjuats har haft ansvar för ett 40-tal medarbetare. Möjligheten 
för chefen att på egen hand identifiera varje medarbetares situation och deras prestationer är 
obefintlig. Det medför ett behov av att medarbetarna kan hävda sig själva, både för att få en 
gynnsam löneutveckling och att få sina behov av stöd och utbildning tillgodosedda.  
 
”Hon är ju chef också…” är ett uttalande som innefattar ett helt begrepp, chefsbegreppet, 
men också medarbetarens självbild. Begreppet chef innebär att det är en person som har rätt 
att bedöma och medarbetaren är, enligt en diskursiv ordning, den person som blir bedömd. 
Denna uppfattning grundar sig också på intervjupersonens tidigare erfaranden av chefer och 
utifrån dessa har en uppfattning om den egna rollen i förhållande till chefens skapats. Det 
finns många tänkbara aspekter som kan ha spelat in i medarbetarens bildande av begreppet 
chef (Vygotskij, 1934, s. 171). Tankar kring chefer och ledarskap har i sin tur sitt ursprung i 
medarbetarens känslor. Begreppet chef kan uppfattas som en person som bryr sig om, styr 
upp och hjälper medarbetarna och begreppet chef kommer då att ge positiv känsla. För en 
medarbetare som i sitt chefsbegrepp väver in en känsla av auktoritet, bedömning och be-
straffning får istället en negativ känsla för begreppet chef (Vygotskij, 1934, s. 10). 
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Enligt Vygotskijs teorier kan ett enda ord, så som ordet chef, innefatta ett helt fenomen. Or-
dets betydelse innefattar de förväntningar vi har på någon som betecknas med detta ord. Be-
tydelsen av ordet chef har, enligt Marton och Booth, uppkommit genom våra tidigare erfa-
randen av fenomenet chef (Marton, Booth, 2000, s. 112-113). En medarbetare erfar fenome-
net chef utifrån sin roll som underställd chefen. Chefen själv erfar fenomenet chef utifrån 
sina erfaranden, både som underställd en chef och utifrån den egna chefsrollen. Att chefer 
och medarbetare har olika syn på begreppet chefskap är därmed helt naturligt. 

Chefers och medarbetares uppfattningar 
Ett av de intervjuade paren arbetade i en organisation där kollektiv lönesättning tillämpades. 
I uttalanden i intervjuerna med dessa två personer hade begreppet chef inte riktigt samma 
betydelse, då chefen inte bedömde och lönesatte. Detta par skilde sig från övriga när det 
handlade om chefsbegreppet. I övriga intervjuer talades det mest om chefens roll som be-
dömande och lönesättande, medan de intervjupersoner som hade en arbetsplats med kollek-
tiv lönesättning inte alls talade om bedömande utan om chefens roll som omhändertagande. 
Om chefens roll i organisationerna med individuell lönesättning uppfattades som bedöman-
de på uppdrag av ledningen uppfattades chefens roll i organisationen med kollektiv lönesätt-
ning att finnas främst för medarbetarnas skull. 
Omgivningen och de vardagliga rutinerna skapar uppfattningen av chefsrollen (Fairhurst, 
2009, s. 1616). Det faktum att chefen inte har i sitt uppdrag att bedöma medarbetarna ger 
troligen en uppfattning att hon befinner sig närmare medarbetarna än ledningen i hierarkin. 
Till omgivningens uppfattning av hennes roll hör också andra praktiska detaljer så som var 
hennes kontor är placerat i förhållande till medarbetarnas arbetsplats, hur hon klär sig i för-
hållande till medarbetarna och vilket språk hon använder då hon talar med dem. 
 
I studien uttalar sig cheferna om medarbetarnas varierande ambitionsnivå. Medarbetarna 
som uppfattas vara nöjda och inte har högre ambitioner behöver inte nödvändigtvis mena det 
de säger. Det har tidigare i diskussionen tagits upp om medarbetarnas uppfattning vad man 
bör och inte bör säga under ett samtal med chefen styr hur de uttrycker sig, om olika upp-
fattningar om vad begreppet chef innebär. Redan där begränsar medarbetarna själva vad de 
väljer att framföra till sin chef.  
De som uppfattar sig ha misslyckats i sitt arbete eller att vara lågproducerande kan komma 
att undvika feedback från sin chef (Moss et al. 2009, s. 648). Genom att säga att de är nöjda 
med sin befintliga situation och inte önskar några förändringar tar de fokus från den egna 
arbetsprestationen. Den som önskar att avancera i sin tjänst torde först bli granskad och be-
dömd utifrån nuvarande situation. Upplever medarbetaren att hon har misslyckanden att döl-
ja eller presterar dåligt kan hon undvika negativ feedback genom att välja att inte tala med 
chefen om de egna arbetsprestationerna. 
I kombination med en självbild, där personen i fråga inte kan hävda sig själv eller har skapat 
begränsningar för vad hon själv anser sig ha kapacitet och lämplighet för, kan det vara svårt 
att svara på varför dessa personer uppfattas ha en lägre ambitionsnivå än andra. Kanske har 
de helt enkelt inga högre ambitioner i sitt arbetsliv eller också finns det något som hindrar 
dem från att uttrycka sina ambitioner. Då personen i fråga, under sin tonår, skapar en själv-
bild baseras denna bland annat på personens föreställning om den egna platsen i livet, om 
vilken sysselsättning som personen tror sig vara lämpad för och hur sysselsättningen skall 
integreras i livet (Marcia, 2006, s. 173-174). Frågan är om chefen skall försöka påverka 
medarbetarnas självbild och stötta dem med låg ambitionsnivå eller helt enkelt låta dem leva 
kvar i sin självbild och stanna i den situation de säger sig vilja bevara. Det kan vara ett över-
vägande från fall till fall och beroende på chefens förtroende och inflytande på den individ 
som skall påverkas. Trots att en positiv påverkan skulle kunna vidga medarbetarens vyer och 
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skapa en mer positiv självbild, kan man ändå ställa sig tveksam till vad som gör störst nytta 
för medarbetaren. Eller kanske skulle man säga minst skada? 
 
Att skapa en förståelse för andra 
Det uppges, i studien, vara viktigt att skapa en helhetsbild av den person som skall förstås. 
Med bakgrund av den personens hela situation, både privat och professionell, kan det skapas 
en förståelse för varför denne agerar på ett visst sätt. Som Marton och Booth hävdar, påver-
kar allt som hänt i våra liv ständigt hur vi erfar vår situation (Marton, Booth, 2000, s. 131-
132). Oavsett om vi är medvetna om det eller ej. Genom att kommunicera i alla fall de 
aspekter vars påverkan vi är fokuserat medvetna om, ökar det förståelsen för vår person och 
för vår upplevelse av vår situation. 
För den som lyssnar skapas en större förståelse och i enlighet med Vygotskijs tankar, sker en 
utveckling (Vygotskij, 1934, s. 10). I de flesta fall är chefen den person som lyssnar och ju 
fler medarbetare som lyssnas till, desto bättre förutsättning kan skapas för chefen att utveck-
la sin förståelse för andra människor. Genom att lyssna till medarbetarnas vardag kan chefen 
identifiera både missförhållanden i organisationen likväl som nya idéer och perspektiv. 
Intervjupersonerna uppger också vikten av att chefen lyssnar på medarbetaren och är medve-
ten om dennes situation. Chefen behöver nödvändigtvis ingenting göra, det kan räcka att 
känna sig lyssnad på och att känna sig förstådd. Ibland kan det även vara väsentligt att få lov 
att tänka högt tillsammans med någon annan. Att få hjälp att reflektera över sin situation för 
att även själv kunna skapa sig en förståelse för det som sker och varför man reagerar på det 
sätt man gör. Enligt Vygotskijs teori om språk och tänkande utgör språket och tänkandet en 
enhet, där det yttre språket även används för att interagera med andra människor (Vygotskilj, 
1934, s. 393). Genom att få berätta om sina problem eller sin situation för någon annan kan 
därmed sätta igång en tankeprocess och tillföra nya perspektiv.  
 
För både chefer och medarbetare uppges förberedelserna inför utvecklingssamtalet vara av 
stor vikt. Chefen förbereder sig genom att känna till medarbetaren som person och genom att 
känna till dennes situation och prestationer får medarbetaren att känna sig betydelsefull. Det 
som sägs under utvecklingssamtalet antecknas, arkiveras och följs upp och detta ses också 
som att chefen bryr sig om medarbetaren. Medarbetaren upplever att det denne säger är vik-
tigt och betydelsefullt, värt att anteckna och lägga på minnet.  
När medarbetaren förbereder sig inför utvecklingssamtalet kan det få chefen att känna sig 
betydelsefull och få en känsla av att medarbetaren tar utvecklingssamtalet på allvar. En 
medarbetare som inte har förberett sig kan uppfattas inte bry sig om chefen och dennes en-
gagemang att förbereda för ett givande utvecklingssamtal. 
Känslan av att vara betydelsefull, sedd, förstådd och lyssnad på är viktigt för intervjuperso-
nerna oavsett om de innehar rollen som chef eller som medarbetare. Vi är alla personer och 
kan alla känna oss sårade om vi inte blir lyssnade på och tagna på allvar (Ronthy Östberg, 
Rosendahl, 1999, s. 52) . 
 
En plats att mötas 
I frågan om var utvecklingssamtalet bör äga rum anser de intervjuade medarbetarna det vara 
helt naturligt att samtalen hålls på chefens kontor, medan cheferna har en föreställning om 
att deras kontor, deras zon, kan få medarbetarna att känna sig obekväma. Möjligen kan kon-
torets utformning och tillgänglighet förstärka känslan av chefen som överordnad, men ingen 
av de medarbetare som deltagit i undersökningen har antytt något sådant. Å andra sidan 
finns det uttalanden från cheferna om att deras kontor skulle kunna ha en negativ inverkan 
på medarbetarna under utvecklingssamtalet. Makten sitter dock inte i kontoret utan i chefens 
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roll, varför det inte borde finnas några hinder för att fortsätta att hålla utvecklingssamtalen 
på chefens kontor även i fortsättningen. 
Under kategorin Fysisk miljö citeras en intervjuperson som vill påverka medarbetarnas syn 
på att hennes kontor är en trygg och välkomnande plats. Trygghetskänslan torde enligt un-
dersökningen inte ha speciellt mycket med själva kontoret att göra. Om medarbetarna upple-
ver hennes kontor som en välkomnande plats kan det snarare ha med hennes chefskap att 
göra, att hon upplevs som en välkomnande person. 
En annan intervjuperson  uppger att en medarbetare uppträdde mycket nervöst under utveck-
lingssamtalet, vilket denna chef uppfattade bero på miljön de befann sig i. Om makten sitter 
i chefsrollen behöver nervositeten inte bero på miljön, utan troligare att den nervösa perso-
nen upplevde det obekvämt att ha utvecklingssamtal med sin chef. Kanske på grund av att 
begreppet utvecklingssamtal eller begreppet chef gav henne en obehagskänsla? Miljön kan 
ha förstärkt denna känsla av obehag, men knappast skapat den. 
Andra chefer som intervjuats uppger att det finns medarbetare, andra än de som deltagit i 
undersökningen, som uppträtt nervöst på utvecklingssamtalet eller som vill avstå från ut-
vecklingssamtal helt och hållet. För dessa medarbetare kan utformningen av utvecklings-
samtalet och på vilken plats det äger rum dock spela roll. På vilket sätt eller var utvecklings-
samtalet kunnat äga rum på ett mindre obekvämt sätt är individuellt, beroende på vad det är 
som, för just den personen, uppfattas som obehagligt (Vygotskij, 1934, s. 10). För vissa 
medarbetare kanske det hade räckt att få gå ut och gå för att anspänningen skulle släppa. 
Eller också kunde det övervägas om huruvida utvecklingssamtalen skulle hållas med medar-
betarens lönesättande chef. 
De chefer som intervjuats uppger att de har en vilja att skapa en flexibilitet i var och hur 
utvecklingssamtalen äger rum, men för de allra flesta finns det inga förutsättningar för en 
sådan flexibilitet beroende på det numerär som de skall hålla utvecklingssamtal med samt på 
grund av verksamhetens utformning. 
Det upplevda obehaget med utvecklingssamtalet kan också bero på att medarbetaren känner 
att hon har något att dölja och vill undvika kontakt med chefen för att inte avslöja sig. Kvali-
teten i relationen till chefen kan, hos medarbetaren, upplevas som låg och att ett avslöjande 
skulle medföra stora risker (Moss et al. 2009, s. 648). Kanske kände medarbetaren att hon 
misslyckades i sitt arbete och att mötet med chefen i utvecklingssamtalet riskerade att avslö-
ja detta misslyckande. Om relationen och tilliten till chefen var låg hos medarbetaren, skulle 
medarbetaren förmodligen oroa sig över vilken form av bestraffning som skulle vänta henne. 
 
Det gemensamma utvecklingssamtalet 
I undersökningens resultat finns uttalanden som tyder på olika aspekter i strävan att skapa en 
gemensam förståelse i kommunikationen mellan chef och medarbetare. En förutsättning 
tycks vara att skapa en ostörd miljö där det finns tid och ro för att verkligen koncentrera sig 
på det som sägs under utvecklingssamtalet. En del i detta handlar om att skapa en förståelse 
hos omgivningen varför de skall respektera den avskildhet som eftersträvas. Ingen av inter-
vjupersonerna uttalade sig om att ha blivit störd under sina utvecklingssamtal, varför det 
verkar finnas en respekt och förståelse hos omgivningen. 
I en lugn miljö minskar brus och störningar som kan innebära att delar av samtalet inte upp-
fattas eller att det missuppfattas på grund av att miljön gör det svårt att höra samtalspartnern, 
liksom i filter- och brusmodellen som tas upp tidigare i arbetet. 
Utvecklingssamtalet beskrivs enligt Enqvist som ett gemensamt samtal, öppet och ärligt för 
att skapa en gemensam förståelse mellan chef och medarbetare. Ett utvecklingssamtal som 
kan ses som ett professionelltsamtal med två jämbördiga parter och för att skapa ett jämbör-
digt samtal skall båda parter beredas lika mycket utrymme (Engqvist, 2002, s. 98-101). 
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Resultatet i undersökningen visar tvärt om att utvecklingssamtalet är ett samtal som i allra 
högsta grad är på olika villkor. Hierarkin mellan chef och medarbetare är mycket tydliga i 
alla delar av medarbetarsamtalet.  
 
Alla intervjupersoner i undersökningen uppgav att deras utvecklingssamtal utgår från en 
mall och det anses att mallen är ett bra stöd för att hålla igång samtalet samt för att ha något 
gemensamt att utgå från. Mallen kan också ses som en hjälp för medarbetaren att kunna 
känna att denne kommer förberedd till samtalet och ett verktyg för chefen att dra slutsatser 
om organisationen i stort. Även om mallen upplevs som ett stöd av både chefer och medar-
betare, finns det inget i denna studie som tyder på att den främjar jämbördigheten i samtalet. 
Tvärt om uppfyller mallen flera syften ur ett ledningsperspektiv, vilket förstärker och beva-
rar de diskursiva skillnaderna mellan chef och medarbetare. Mallen utformas av chefen, så 
att de frågor som organisationen och chefen anser vara viktigast hamnar i fokus. Medarbeta-
ren får mallen tilldelad sig som ett frågeformulär från chefen. Även om de flesta mallar är 
generella med öppna frågor och utrymme för medarbetaren att föra fram egna frågor, finns 
det ändå en ledningstanke bakom dess utformande. Chefen pekar på och betonar sina värde-
ringar och väljer bort det som anses av mindre vikt eller det som chefen inte vill veta. 
Vidare är mallen utformad som ett frågeformulär där chefen agerar intervjuare och medarbe-
taren är den som berättar. Detta sätter medarbetaren i sitsen att vara den utfrågade och käns-
lan av att det man säger kommer att bli bedömt är ofrånkomligt, i synnerhet om den som 
frågar ut medarbetaren innehar rollen som lönesättande chef. Det faktum att utvecklingssam-
talet inte skall vara bedömande har ingen betydelse. Det är chefens roll som är av betydelse 
och den betydelse medarbetaren ger begreppet chef och vad begreppet utvecklingssamtal ges 
för betydelse. En av cheferna uppger att det inte är så viktigt vilka frågor som finns med i 
mallen eftersom samma saker ändå kommer upp i samtalet. De saker som kommer upp är 
troligen de saker som, utifrån chefens och medarbetarens gemensamma förståelse av utveck-
lingssamtalet, är sådant som skall tas upp. 
Utformningen av intervjupersonernas utvecklingssamtal tyder på att begreppet planerings-
samtal bara har bytt namn. Planeringssamtalet, som var en tidigare form av utvecklingssam-
talet, hade fokus på kortsiktig planering. I planeringssamtalet var chefens uppgift att kontrol-
lera medarbetaren och medarbetarens uppgift var att tillfredställa chefen. Utvecklingssamta-
let är fortfarande utformat som ett förhör där chefens uppgift är att kontrollera medarbetaren 
och medarbetarens uppgift är att tillfredställa chefen (Ronthy Östberg, Rosendahl, 1999, s. 
94-100). Chefens kontroll av medarbetaren sker genom utformningen av frågemallen och 
genom samtalets förhörsliknande struktur. Medarbetaren tillfredställer chefen genom att ge 
de svar på frågorna som medarbetaren uppfattar att chefen förväntar sig. 
Om utvecklingssamtalet skulle bli ett mer ömsesidigt samtal skulle medarbetarna också 
kunna lämna över en frågemall till chefen, med frågor som medarbetaren vill ta upp eller få 
besvarade. Medarbetaren skulle kunna föra sina egna anteckningar och följa upp dem med 
chefen vid nästa utvecklingssamtal. På så sätt kunde även chefen få feedback på sitt arbete 
och medarbetaren kunde få en djupare bild av chefen och därmed skapa sig en förståelse för 
hur hon tänker och känner i olika situationer. 
Nackdelarna med detta kan bli att utvecklingssamtalet blir ett samtal där båda parter känner 
sig bedömda. Det kunde visserligen göra utvecklingssamtalet mer jämbördigt då båda parter 
blev bedömda, men det skulle också motverka syftet att få ett öppnare klimat. Om medarbe-
taren och chefen görs jämbördiga kan också verksamhetens hierarki sättas ur spel. En hie-
rarki som är till för att bringa ordning i organisationen. 
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Skilda uppfattningar 
Då utvecklingssamtalet, som det framkommit i undersökningen, inte är ett gemensamt sam-
tal utan ett samtal präglat av diskursivt tänkande, ställer jag mig frågan om det som kommu-
niceras i utvecklingssamtalet verkligen är en gemensam förståelse? Nivån på samtalet be-
stäms efter vad, framförallt medarbetaren, uppfattar att chefen vill höra. Ärlighet är inget 
som förväntas utan kan istället anses medföra en risk att hamna i dålig dager och därmed få 
en sämre lön, försämrade möjligheter och villkor i arbetet.  
Chefen förs på detta sätt bakom ljuset och kan inget göra åt det som inte framkommer, men 
som borde ha framkommit. Det kan vara svårt att veta om alla medarbetare faktiskt har 
samma bild av verksamheten och sin roll i den, som ledningen har. Problem inom organisa-
tionen kan vara omöjliga för chefen att lösa om chefen inte ges möjlighet att förstå vad som 
ligger bakom problemet. 
 
Förstår då medarbetarna och cheferna varandra? Som framkommit så har de förstått var-
andras ord och uttryck. De tycker att motparten uttrycker sig klart och tydligt och är lätta att 
samtala med. Uppfattas och tolkas samtalet på samma sätt? Nej, det gör det inte. Utveck-
lingssamtalet uppfattas och tolkas på olika sätt beroende på om man är chef eller medarbeta-
re och beroende på individ. Vilka faktorer styr hur samtalet tolkas och hur rätt det tolkas? De 
kategorier som framkommit i resultatet är: Identitet – språk, Mall – samtalsstyrning, Diskur-
sivt tänkande, Fysisk miljö, Förutsättning – förståelse samt Medveten styrning.  
Det som sägs påverkas av vår självbild och genom den bild vi har av vår samtalspartner, 
vilka blir till ett filter, genom vilket samtalet tolkas. Den frågemall som används i utveck-
lingssamtalet är en styrande faktor som ser till att hålla samtalet på rätt ämnen och som ger 
chefen rollen av intervjuare, den som styr och medarbetaren rollen av att vara utfrågad. Frå-
gorna som tas upp i mallen används för att, från organisationens sida, styra medarbetarens 
förståelse. Vidare är diskursen mellan chef och medarbetare en viktig faktor i hur samtalet 
tolkas och förstås. Chefens roll som överordnad, med uppgift att döma och bedöma och 
medarbetarens underordnade roll som skall bedömas. Medarbetaren svarar på chefens frågor 
efter vad hon tolkar och förstår att chefen önskar få för svar. Utvecklingssamtalets fysiska 
miljö är inte utan påverkan på utvecklingssamtalets förståelse. De fysiska förberedelser som 
görs inför samtalet i syfte att skapa en störningsfri miljö och att genom att skapa utrymme 
och trygghet åt medarbetaren visar denne respekt, gör att utvecklingssamtalet tolkas som 
något viktigt och betydelsefullt. 

Metoddiskussion 
Liksom uttalanden som framkommit i intervjuerna har även jag känt att de som intervjuats 
har suttit och vägt ord. För precis som i utvecklingssamtalet har intervjupersonen hamnat i 
en situation där hon skall svara på frågor utifrån en frågemall och där intervjuaren, som be-
stämmer frågornas karaktär och som ställer frågorna, gör någon form av bedömning av de 
svar jag får. Att undersöka hur väl intervjupersonen har förstått sin samtalspartner under 
utvecklingssamtalet kan uppfattas som ett test, där intervjupersonen bedöms och antingen 
klarar sitt test eller underkänns.  
Känslan är att intervjupersonen, framförallt i intervjuns början, varsamt har vägt sina ord. 
Vad de anser sig kunna säga och hur de bör uttrycka sig utan att gå över gränsen för vad som 
kan vara lämpligt att lämna ut om sin samtalspartner. Precis som i uttalanden om utveck-
lingssamtalen har intervjupersonerna varit mycket positivt inställda till sitt utvecklingssam-
tal och framförallt till sin samtalspartner. Man kan fråga sig om detta är en med verkligheten 
överensstämmande åsikt eller ett medvetet val att uttrycka sig positivt för att framställa sig 
själv som en trevlig och lättsam person. Troligtvis handlar det om både och. Eftersom inter-
vjuerna har varit helt frivilliga ser jag det som föga troligt att någon, vare sig chef eller 
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medarbetare, hade ställt upp på en intervju i par med en person som de inte förstår sig på 
eller inte litar på. För om intervjun uppfattas som ett test skulle en person som inte tycker sig 
förstå den samtalspartner de intervjuas i par med, med största sannolikhet underkännas.  
 
Då medverkan i undersökningen var frivillig har den enbart kunnat omfatta individer som 
vill tala om ämnet utvecklingssamtal och som känner sig bekväma med att befinna sig i en 
intervjusituation och i med eventuella känslan av att bli bedömd. De som medverkat har 
också, som tidigare nämnts, känt sig positivt inställda till sin samtalspartner och redan på 
förhand ansett sig förstå och att känna sig förstådd av denne. 
Det har därför inte gått att undersöka de personer som inte frivilligt vill bli intervjuade om 
sina utvecklingssamtal eller de som inte tycker sig förstå eller känner sig förstådda av den 
person som skulle intervjuas som samtalspartner. 
Undersökningens resultat bör ha påverkats av att enbart personer positivt inställda till ut-
vecklingssamtal har intervjuats. Om de personer som är negativt inställda till utvecklings-
samtal eller till sin chef, alternativt medarbetare, hade deltagit i studien tror jag att fler fakto-
rer skulle kunna komma fram samt fler perspektiv på de faktorer som redan framkommit i 
denna studie. 
 
Om insamlingen av material hade skett genom enkäter skulle kanske de personer som deltog 
i undersökningen våga svara på ett ärligare sätt. Å andra sidan skulle undersökningen bara 
ge svar på frekvensen, hur många som t.ex. uppfattade sin chef som tydlig. De bakomlig-
gande orsakerna skulle inte komma fram, vilket de har under intervjuerna. För att komma 
fram till vilka faktorer som i realiteten styr behöver de bakomliggande orsakerna komma 
fram.  
De olika kategorier av faktorer som framkommit i undersökningen står heller inte ensamma, 
utan kompletterar varandra. Valet av språkbruk är t.ex. beroende av det diskursiva tänkan-
det, den fysiska miljö man vistas i, den förståelse man har för andra, valet av frågor i fråge-
mallen osv. Det skulle vara mycket svårt att utforma en enkät som kunnat fånga fenomenets 
komplexitet. 
Intervjun hade inte heller kunnat utformas på ett annorlunda sätt. Liksom utvecklingssamta-
let uppges vara beroende av en frågemall för att ha något gemensamt att hålla sig vid och 
något som för samtalet framåt om det inte spontant gör det, så har intervjun varit beroende 
av de få strukturerade frågorna som intervjupersonerna kunnat läsa i förväg. Denna förbere-
delse har gjort att svaren på intervjufrågorna har varit genomtänkta och det har varit lätt att 
ställa följdfrågor då intervjupersonen redan inför intervjun har börjat att reflektera över sina 
tankar och känslor kring ämnet.  
Genom att intervjua chef och medarbetare i par, istället för enskilda personer utan koppling 
till varandra, har jag i min analys kunnat få fram likheter och skillnader mellan chefers och 
medarbetarens perspektiv på samma kategori.  
 
Jag anser att fenomenografi var en bra analysmetod för undersökningen då det var det sam-
manlagda antalet uppfattningar som skulle undersökas, inte en sammanfattning av de enskil-
da personernas uppfattningar. 
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Slutsats 
Det finns en ganska god förståelse för ordens betydelse i kommunikationen mellan chef och 
medarbetare, men över ordens betydelse står begreppens betydelse. Ordet utvecklingssamtal 
är inte att betrakta som bara ett ord utan som ett begrepp, som innefattar normer, känslor och 
värderingar vilka gör ordet till mer än bara ett ord. Chef och medarbetar må ha uppfattat de 
ord som sagts på samma sätt, däremot förstås begrepp och fenomenen på skilda sätt, vilket 
sätter nivån för samtalet. Problem med förståelsen ligger inte bara i det som sägs, utan i det 
som medvetet inte sägs. Där över styr självbild, diskursivt tänkande och begreppsuppfatt-
ning baserat på tidigare. 
På vilket sätt och om vad det talas på utvecklingssamtalet beror även på vad de olika indivi-
derna bygger in i sitt begrepp ”utvecklingssamtal” och vad de därmed förväntar sig av sam-
talet. 
Utvecklingssamtalet kan i föreliggande studie inte beskrivas som ett jämbördigt samtal. 
Samtalet speglar de samtalandes begreppsförståelse av utvecklingssamtalet som fenomen 
och av den egna rollen i förhållande till samtalspartnerns roll. 
 

”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. Ordet förhåller sig till 
medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till organismen och som ato-
men till kosmos. Så är det också i medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga 
medvetandets mikrokosmos.”  
Lev S Vygotskij 
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Framtida forskning 
Undersökningen har utgått från förståelsen mellan chef och medarbetare i ett gemensamt 
utvecklingssamtal. Resultatet går dock att applicera på fler typer av professionella samtal 
mellan chef och medarbetare. 
Då det i undersökningen framkommit att utvecklingssamtalet inte är ett ömsesidigt samtal 
utan starkt präglat av diskurser och begränsat av människors självbild, anser jag att man i 
framtida forskning borde undersöka möjligheterna att förändra nuvarande begreppsuppfatt-
ning för fenomenet ”utvecklingssamtal”. Att genom aktionsforskning prova nya lösningar 
för att skapa ett kreativt, framåtsträvande och utvecklande samtal, på så lika villkor som 
möjligt och utan att någon känner ett behov av att undanhålla åsikter eller att väga ord. Det 
anser jag vara av stor vikt inom organisationsutvecklingen. 
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Bilaga 1 
Kommunikation och förståelse 

C-uppsats i pedagogik, Borås högskola, HT 2009 
 
 
Min uppsats kommer att handla om förståelse mellan chef och medarbetare, med det enskil-
da utvecklingssamtalet som utgångspunkt. 
I ett samtal handlar det inte om att bara tala och lyssna, utan att förstå och att göra sig för-
stådd. Hur vi uppfattar vad vår motpart säger under samtalet och tolkar vad vi uppfattar 
sagts kan vara högst individuellt och behöver inte överensstämma med vad motparten avsett 
att förmedla. Det finns många faktorer som styr vad vi uppfattar och hur ”rätt” vi uppfattar 
vad vår motpart säger. 
 
Insamling av material 
Materialet samlas in genom semistrukturerade intervjuer.  Medarbetaren och den chef som 
håller i dennes utvecklingssamtal intervjuas var för sig. Intervjun kommer att handla om det 
senaste utvecklingssamtal som de båda haft tillsammans. Det som är intressant för studien är 
inte vad som faktiskt sades eller gjordes under utvecklingssamtalet, utan vad respondenten 
uppfattade sades eller gjordes. 
Intervjuerna spelas in och kommer sedan att transkriberas inför analysen. Det insamlade 
materialet, inspelningen och transkriberingen, kommer ingen mer än jag att ha tillgång till 
och materialet kommer att förstöras efter att analysen är klar. Någon sammanfattning av 
intervjuerna eller liknande kommer inte heller att bifogas arbetet utan endast det analyserade 
resultatet skrivs ut. Vad som sagts under intervjun och vem som sagt vad kommer inte heller 
muntligen förmedlas till andra, utan stannar hos mig. 
Vissa citat från intervjuerna kommer att användas i arbetets resultatdel. Citaten mailas ut för 
godkännande till respektive respondent. 
 
Analys och presentation 
Som metod används fenomenografi. I fenomenografin studerar man hur en grupp människor 
erfar eller uppfattar olika aspekter av sin omvärld. Det är alltså inte personerna som sådana 
som är intressanta, utan deras samlade uppfattningar. Dessa uppfattningar delas in i kvalita-
tivt skilda kategorier och kategorierna kommer sedan att presenteras som arbetets resultat. 
En och samma persons olika uttalanden kan alltså komma att hamna i flera, skilda kategori-
er. Kategorierna exemplifieras med hjälp av citat från intervjuerna, men vem som sagt vad 
kommer inte att anges. Inga namn används, inte ens fingerade, då detta inte är intressant för 
studien. Ålder, kön, bransch eller företag kommer inte heller att anges. 
De olika kategorierna presenteras i ett horisontellt system, vilket betyder att alla kategorier 
är jämbördiga. Det kommer alltså inte att finnas uppfattningar som är bättre eller sämre än 
någon annan, bara olika uppfattningar. 
 
Intervjufrågor 
Vad sades under mötet?  
Vad uppfattar du att den andre sa?  
Tycker du att den andre uttrycker sig klart? 
Hur var stämningen under samtalet? 
Vad upplever du att ni har för relation till varandra?  
Kommer samtalet att få några konsekvenser för framtiden?  
Var det viktigt att ha det här samtalet?  



 
 

Kunde mötet ha ägt rum på ett bättre sätt än det gjorde?  
 
Detta är de fasta frågor som intervjun kommer att röra sig kring. Samma frågor för både 
chefer och medarbetare, med följdfrågor utifrån hur intervjun utvecklar sig. 
 
 
 
Jag är mycket tacksam om du kan tänka dig att ställa upp! 
 
 
Maria Johansson Mahic 
Organisation- och personalutvecklingsprogrammet med inriktning pedagogik 


