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Medarbetarsamtal 

- en studie om medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för 

utveckling inom offentlig sektor 
 

Anders Larsson och Åsalill Olsson 

 

 

Medarbetarsamtalet har fått en central roll i att leda verksamheter inom offentligsektor och 

ses som ett verktyg för att skapa utvecklingsmöjligheter och åstadkomma bättre resultat. Detta 

har medfört, att medarbetarsamtal i många organisationer har kommit att uppta stort utrymme 

och tid. Med denna utgångspunkt väcktes vårt intresse att studera om tiden, som läggs ned på 

medarbetarsamtal, i praktiken återbetalar sig i organisationen, dvs. om de effekter som 

förväntas faktiskt uppnås. I uppsatsen undersöks förstalinjechefers syn på 

medarbetarsamtalets syfte och effekter i en verksamhet inom Landstinget. Undersökningens 

design, metoder och genomförandet utgörs av kvalitativ och kvantitativ metod med tre olika 

källor; litteraturgenomgång av tidigare forskning, intervjuer med förstalinjechefer inom 

Landstinget Västmanland samt resultat från en medarbetarenkät genomförd på uppdrag av 

Landstinget Västmanland. I resultatet framkommer, att de flesta förstalinjechefers syn på 

medarbetarsamtalets syfte har ett individ- och arbetsmiljöfokus, som inte i någon högre grad 

utgår från verksamhetens mål eller är kopplat till bättre resultat i organisationen. 

 

Keywords: leadership, performance appraisals, leadership styles, leader behavior, leader. 

 

 

Inledning 
 

Medarbetarsamtal har fått en alltmer central roll inom offentlig sektor. Anledningen anses 

vara den offentliga sektorns utveckling de sista 40 åren, från en detalj- och regelstyrd till en 

målstyrd organisation (Engqvist, 1990; Mehrens, 1998). Tidigare var det vanligt, att 

förändringar initierades och genomfördes i en hierarkisk ordning, men successivt har synen på 

detta förändrats i riktning mot, att förändringar och mål måste vara förankrade hos dem, som 

genomför dem om de ska få genomslagskraft. På senare år har därför medarbetarnas 

delaktighet betonats; medarbetarna ska involveras i den process, där avsikterna med 

verksamheten tolkas och görs till egna mål och strategier. Att leda handlar allt mindre om att 

kontrollera och styra med hjälp av regler, utan allt mer om att kommunicera och påverka 

medarbetarnas uppfattningar om det egna arbetet och organisationen (Sandberg, 1997). 

Parallellt med utvecklingen från detaljstyrning till målstyrning ställs också den offentliga 

sektorn inför nya förutsättningar, nya arbetsuppgifter, krav på ökad effektivitet, förbättrad 

kvalitet och ökade arbetsvolymer (Kareld, 2005). Studier visar, att mycket av ansvaret för att 

hitta lösningar på detta har flyttats till chefer och medarbetare längre ned i organisationen, 

närmare arbetsplatsen (Simonsson, 2002). Chefer och medarbetare måste därför parallellt med 

sitt arbete också arbeta med förbättrings- och förändringsarbete för att omsätta visionerna och 

målen i handling. Flera forskare hävdar, att det finns en ökad insikt om att verksamheter 

måste organiseras så att den kan ta tillvara kompetens och erfarenheter och att 

medarbetarsamtalet i och med det har kommit att få en central roll i att leda verksamheter och 

ses som ett verktyg att skapa utvecklingsmöjligheter och åstadkomma bättre resultat i 

verksamheten (Engqvist, 1990; Lindgren, 2001; Mehrens, 1998; Sandberg, 1997). Men det 

finns också forskning, som visar på en motsatt tendens, där ledarskapet i praktiken tycks 

handla mer om styrning, effektivitet och kontroll än om dialog, och där medarbetarna i liten 
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utsträckning upplever att samtalen leder till effekter som har att göra med synliggörande, 

tillvaratagande och utveckling av kompetens eller med överensstämmelse av mål (Simonsson, 

2002). År 2008 var, enligt arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och 

Landsting (SKL), 211 270 personer anställda inom Sveriges Landsting 

(www.skl.se/web/Landstingsanstalld_personal_2008.aspx). Om tidslängden för ett 

medarbetarsamtal i snitt är en och en halv timme resulterar det i en tidsåtgång på 319 905 

timmar, vilket motsvarar 39 988 dagar. Därtill tillkommer tid för förberedelse inför samtalen, 

eftersom medarbetarsamtal ska diarieföras så tillkommer även tid för efterarbete för chefen 

innan allt rörande medarbetarsamtalet är klart. Mot bakgrund av den faktiska tidsåtgång och 

det utrymme som medarbetarsamtalen tar, väcktes vårt intresse att närmare studera om tiden 

som läggs ned på medarbetarsamtal, motsvarar det önskvärda utfallet, det vill säga om det i 

praktiken faktiskt bidrar till att nå verksamhetsmål och åstadkomma bättre resultat. Det 

övergripande syftet med uppsatsen är därför att undersöka förstalinjechefers syn på 

medarbetarsamtalets syfte och effekter i en verksamhet inom landstinget. 

 

 

Bakgrund 
 

I detta avsnitt beskrivs inledningsvis utvecklingen mot mål- och resultatstyrning och vad det 

innebär. Vidare följer en övergripande beskrivning av, hur medarbetarsamtalet används som 

verktyg för verksamhetsutveckling. För att ge läsaren förståelse för den undersökta 

organisationen presenteras även Landstingets Västmanlands organisation, dess värdegrund, 

vision och inriktningsmål. Därefter görs en sammanfattande redogörelse för Arbetsgivare- och 

intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings syn på medarbetarsamtalets syfte 

samt Landstinget Västmanlands syn på chefskap, medarbetarsamtal och individuell 

kompetensutvecklingsplan utifrån aktuella policydokument. Utöver detta redovisas också 

enkätsvar från två indexområden (Medarbetarsamtal och Lönesamtal och Chefskapet på 

arbetsplatsen) från en enkätstudie genomförd av Landstinget Västmanland våren 2009. 

Avslutningsvis presenteras uppsatsens syfte samt frågeställningar. 

 

 

Mål och resultatstyrning 
 

Målstyrning framställs idag som central i styrningen av företag. Ofta formuleras ett antal 

övergripande mål, som sedan bryts ned och följs upp på olika nivåer inom organisationen 

(Sandberg, 2006). Utgångspunkten är att verksamheten på alla nivåer ska ha tydliga och 

mätbara mål. De officiella målen framställs som centrala i verksamheten och den mesta 

aktiviteten går ut på att realisera målen. Målen är till för inriktning, att styra verksamheten, 

bedöma resursbehov och utveckla resurser (Ackerman, 2007). Målstyrning är inget nytt 

fenomen utan begreppet ”management by objectives” introducerades redan i mitten av 1950-

talet (Simonsson, 2002). Under 1970-talet lanserades modellen med mål- och resultatstyrning 

i Sverige och kom i hög grad att påverka arbetslivets utveckling (Iwarsson, 2001; Alvesson & 

Svenningsson, 2008). 

Många verksamheter styrs också av så kallad ramlagstiftning. Det gäller det mesta inom 

landsting, kommun och stat. Lagar och förordningar måste följas, men det finns ingenting 

som säger, hur verksamhetens mål ska uppnås eller som detaljföreskriver, hur arbetet ska 

bedrivas (Sandberg, 1997). Tidigare var det vanligt att förändringar initierades och 

genomfördes i en hierarkisk ordning. Chefen bestämde och organisationen under hade mycket 

litet inflytande. Successivt har synen på förändringsarbete förändrats i riktning mot, att 

förändringar måste vara förankrade hos dem, som genomför dem, om de ska slå igenom. De 
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som arbetar i verksamheten måste därför involveras i en process, där de gemensamt tolkar 

avsikterna med verksamheten och gör dem till sina egna mål (Mehrens, 1998; Sandberg, 

1997). I större företag och organisationer inom såväl den privata som den offentliga sektorn är 

de övergripande målen ofta redan satta, och därmed inget som medarbetarna kan påverka i 

någon högre grad (Ackerman, 2007). Ett bekymmer med målstyrning, som uppmärksammats, 

är att mål i verkligheten ofta är komplicerade, delvis motstridiga och ibland ologiska. Därför 

omtolkas de många gånger under resans gång eller omformuleras i efterhand. Ett annat 

problematiskt område rör att måluppfyllelse ska mätas. Helst ska målen vara kvantitativt 

formulerade för att underlätta mätning av resultatet trots att verksamheten kanske till sin art är 

kvalitetsorienterad. Saknas det tydliga mål på arbetsplatsen finns en risk att verksamheten går 

på sparlåga och inte är effektiv (bl.a. Alvesson & Svenningsson, 2008; Granberg, 2004; 

Sandberg, 1997). En aspekt, som följaktligen har tillkommit på senare år, är därför betoningen 

på medarbetarnas delaktighet. Målen ska inte bara ha utarbetats av ledningen utan 

medarbetarna ska involveras i utvecklingen av mål och strategier. Detta medför, att chefen 

måste hitta vägar för att göra verksamhetens mål tolkningsbara och användbara. En annan 

trend, som betonas på senare år, är att många organisationer försöker identifiera och 

implementera organisationens värdegrund (Sandberg, 2006; Simonsson, 2002). Parallellt med 

utvecklingen mot en modern målstyrd organisation ställs den offentliga sektorn hela tiden 

inför nya förutsättningar, nya arbetsuppgifter, krav på ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och 

ökade arbetsvolymer (Ronthy, 2004). Otaliga reformer och ändrade kontroll- och 

ledningsmetoder har avlöst varandra i syfte att förbättra verksamheten och nå bättre resultat 

(Alvesson & Svenningsson, 2008). Mycket av ansvaret för att hitta lösningar på allt detta 

flyttas allt längre ned i organisationen, närmare arbetsplatsen. Där ställs första linjechefen och 

medarbetarna inför uppgiften att ge god service med rätt kvalitet ofta med knappa eller 

minskade resurser. Chefen och medarbetare måste parallellt med vardagsarbetet också arbeta 

med förbättrings- och förändringsarbete (Kareld, 2005). På ledningsnivå finns också en 

allmänt ökad insikt om, att det hos medarbetarna i organisationen finns kompetens och 

erfarenhet; kunskaper och goda idéer, vilka bygger på yrkesskicklighet och professionalism, 

som det gäller att ta vara på,. Detta hänger ihop med att kraven på effektivitet, tidsmässigt och 

kostnadsmässigt ökat, vilket samtidigt gör, att även kraven på den enskilda medarbetaren 

höjts (Mehrens, 1998). 

 

 

Medarbetarsamtalet 
 

Att leda handlar således allt mindre om att kontrollera och styra med hjälp av regler och 

materiella sanktioner utan istället om att skapa gemensamma mål, visioner och värderingar 

samt förståelse för det som händer inom organisationen (bl.a. Engqvist, 1990; Lindgren 2001; 

Mehrens, 1998; Sandberg, 1997; Simonsson, 2002). Chefens kommunikativa uppdrag handlar 

mer och mer om att sålla, förklara och förädla information samt skapa dialoger. Budskap 

måste tolkas och förklaras för att kopplas till det dagliga arbetet. Genom kommunikation ska 

chefen samordna aktiviteter, skapa en gemensam förståelse och därmed förutsättningar att 

arbeta mot ett gemensamt mål och gemensamma värderingar (Ekman, 2005; Heide, 

Johansson m.fl., 2005). Chefens kommunikationsroll i den moderna organisationen blir allt 

viktigare och betydligt svårare än i den traditionella, byråkratiska organisationen (Simonsson, 

2002). Svårigheter som betonas är bl.a. att påverka människors värderingar eller svårigheter 

att kommunicera dessa värderingar (Alvesson & Svenningsson, 2008). En förklaring, som 

ges, är att chefer inte tycks ha uppmärksammat detta i tillräckligt stor utsträckning. När det 

gäller strukturer och sättet att organisera arbetet har det skett en del förändringar, men 

ledarskapet och kommunikationen mellan chefen och medarbetare tycks inte ha förändrats i 
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motsvarande utsträckning (Simonsson, 2002). Som ett led i den ökande insikten om 

kommunikationens betydelse har de individuella, planerade och strukturerade samtalen med 

medarbetarna lyfts fram och vikten av att bedriva kontinuerliga samtal för att skapa 

engagemang, gemensam målbild samt skaffa och förmedla information och därmed skapa en 

dialog. Samtalet är ett sätt att ”se” medarbetarna och man har på ledningsnivå insett, att en 

medarbetare som trivs, känner sig uppskattad, får stöd och uppmuntran kommer att göra ett 

bättre jobb och därmed, uttryckt på ett annat sätt, vara mer lönsam. Detta kräver av chefen att 

avsätta betydligt mer tid för samtal (Ronthy, 2004). Det anses allmänt, att chefer genom att 

arbeta metodiskt och konsekvent med utvecklande samtal, kan skapa goda förutsättningar för 

medvetna medarbetare, som känner sig delaktiga och nöjda, vilket i sin tur skapar en trygg 

och effektiv organisation (Heide, Johansson m.fl., 2005). 

Enligt Lindgren (2001) används olika benämningar på medarbetarsamtalet och vilken som 

används beror ofta på vad som stod i centrum, när samtalen infördes på olika arbetsplatser. På 

de arbetsplatser, där förändring och utveckling stod i centrum, benämndes ofta samtalen för 

utvecklingssamtal. På andra låg tyngdpunkten på planering av verksamheten och där kallades 

de ofta för planeringssamtal. Ibland betonades den jämbördiga relationen mellan chef och 

underordnad och då kunde samtalen kallas för medarbetarsamtal. I Sverige har 

utvecklingsdelen i samtalen betonats samtidigt som samtalstypen efterhand har kopplats till 

medbestämmande och företagsdemokrati och anpassats till den svenska arbetsmarknaden och 

personalpolitiken. I t.ex. USA och Storbritannien uppfattas dessa samtal fortfarande som 

chefens samtal med medarbetaren. Sverige anses ha kommit långt jämfört med övriga 

världen, eftersom vi i högre grad betonar ömsesidigheten i samtalet (Lindgren, 2001). I denna 

uppsats kommer fortsättningsvis benämningen medarbetarsamtal användas, eftersom denna 

vanligen används inom den offentliga sektorn, som är i fokus här. 

 

 

Medarbetarsamtalets betydelse för verksamhetsutveckling 
 

Medarbetarsamtalet kan definieras som ett samtal mellan två parter, en chef och en anställd, 

och ska inte betraktas vare sig som ett privat eller offentligt samtal. Det ska också vara 

utvecklande, dvs. något ska bli bättre vilket innebär två saker: dels att företaget måste 

utvecklas och i det sammanhanget är den anställde en viktig resurs, dels att man utgår från att 

ingen är färdigutbildad eller fullärd och bör därför lära mer (Mehrens, 1998; Mikkelsen, 

1998). Samtalet beskrivs som ett årligt återkommande enskilt samtal mellan chef och varje 

medarbetare. Det ska vara ett planerat samtal om arbetssituationen och de människor, som 

ingår i verksamheten. Ett samtal, som utgår från verksamhetens mål, och knyter ihop mål, 

metoder och medarbetare. Chef och medarbetare utvärderar tillsammans, hur arbetet har gått, 

medarbetarens prestationer i förhållande till målen och berör såväl tillbakablick på den 

gångna tiden som nuläge och framtid. Chef och medarbetare träffar en överenskommelse och 

gör en handlingsplan om framtida önskvärt arbetsresultat. Planeringen kan gälla dels konkret 

planering av arbetet, dels synpunkter på personlig utveckling och trivsel (bl.a. Engquist, 1994; 

Heide, Johansson m.fl., 2005; Ljungström K. 2001). 

Syftet med medarbetarsamtalet beskrivs i tidigare forskning, att utforma mål, kartlägga 

kompetensbehov och önskemål om karriärutveckling, lägga grunden för beslut om 

utvecklingsåtgärder, karriär, lön och belöningar men även förbättra medarbetarens och 

verksamhetens prestationer. Huvudsyftet ses många gånger vara att utveckla och stärka 

organisationen. Vikten av, att samtalet ska utveckla och ta tillvara kompetens, poängteras 

också (Engquist, 1999; Mikkelsen, 1998; Wilhelmsson, 2005). Med andra ord anses 

medarbetarsamtalets syfte vara att utforma och synliggöra mål, öka medarbetarnas 

deltagande, engagemang och kompetens för att åstadkomma bättre reslutat och utveckla 
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verksamheten. Det läggs stor tyngd vid att medarbetarsamtalets syfte måste vara väl förankrat 

i organisationen för att det som verktyg ska kunna åstadkomma bättre resultat i verksamheten. 

Alla hierarkiska nivåer ska vara överens om samtalets syfte, struktur och innehåll (Andersson 

& Giese, 2005). Vidare beskrivs, att om medarbetarna är omotiverade till medarbetarsamtal 

kan anledningen vara, att syftet med samtalen är oklart. För att nå samtalets önskade resultat 

krävs alltså en systematisk uppföljning och återkoppling. Detta innebär i praktiken, att 

organisationen måste vara metodisk och konsekvent i sitt strategiarbete med 

medarbetarsamtal för att det ska vara ett användbart verktyg för verksamhetsutveckling 

(Nielsen, Nilsson & Rytting, 2005; Simonsson, 2002). 

Utgångspunkten i medarbetarsamtalen ska vara organisationen och dess behov, enhetens 

verksamhetsplan och mål, och ska fokusera på medarbetarens roll/uppgift i relation till målen. 

Tydliga strategier och mål i organisationen anses vara av betydelse och ska återspeglas i 

medarbetarsamtalet på så sätt, att både strategierna och målen ska finnas med i 

medarbetarsamtalet så att alla känner till vägen för att nå mål och vilken prestation som krävs 

(bl.a. Engquist, 1999; Mikkelsen, 1998; Wilhelmsson, 2005). För att kunna diskutera 

utveckling anses det krävas en grundläggande gemensam kunskap eller överenskommelse 

bl.a. om vilka villkor som råder inom företaget eller organisationen, hur policyn ser ut, vilka 

mål man har satt upp, vilken kompetens som finns och vilken kompetens som behövs 

(Mehrens, 1998). En aspekt som har tillkommit på senare år är därför betoningen på 

medarbetarnas delaktighet; målen ska inte bara komma från ledningen utan medarbetarna ska 

involveras i utvecklingen av mål och strategier. Detta medför att chefen måste hitta vägar för 

att göra verksamhetens mål tolkningsbara och användbara för att möjliggöra för medarbetarna 

att arbeta utifrån visionen och skaffa större förståelse för vad organisationen vill, vart den är 

på väg och förväntar sig av dem. En stark företagskultur lyfts också fram som en grund och 

utgångspunkt i medarbetarsamtalet (Andersson & Giese, 2005). Många organisationer 

försöker därför identifiera och implementera organisationens värdegrund (Nielsen et al., 2005; 

Sandberg, 1997; Simonsson, 2002). 

Vinsterna med medarbetarsamtal, som har sin utgångspunkt från organisationens 

kärnvärderingar, strategier och mål, beskrivs som att chefen får en utmärkt bild av vilka 

människor denne har i sin närhet, vilken kompetens som redan finns i organisationen och 

varje individs personliga målbild (Engqvist, 1990). Vad som motiverar och vad som väcker 

motstånd och hur den kompetens som finns kan vidareutvecklas. Detta ger möjlighet att 

stimulera och möta varje individs specifika motivationsprofil. Motivationen anses skapa 

bättre prestationer och effektiviserar organisationen. Nya tankar och idéer uppstår och 

organisationen får lättare att lägga energi på rätt saker (Ronthy, 2004; Simonsson, 2002). 

Vidare ger det en kontinuerlig uppdatering av kompetensläge och utvecklingsbehov som ger 

möjlighet till personalplanering och samlade rekryterings- och utbildningsinsatser. 

Medarbetarsamtalet anses också vara av värde för att behandla långsiktiga frågor inom 

verksamheten och sådant, som inte blir uttalat i det dagliga arbetet (Nielsen et al., 2005). 

Hinder för att medarbetarsamtalet ska leda till utveckling beskrivs i tidigare forskning vara 

bl.a. de oönskade och ojämna maktpositionerna i medarbetarsamtal med en skenbar 

jämbördighet p.g.a. att chefen inte talar om sig själv, samt att chefen planerar och genomför 

samtalen på ett sätt som inte är, men kan uppfattas jämbördigt. Samtalets hierarki stämmer 

överens med den sociala ordningen på arbetsplatsen (Lindgren, 2001). Det har också visat sig 

vid kartläggning av i vilken utsträckning medarbetarsamtal inom en organisation uppnår de 

mål, som finns uppställda i avseende genomförande, process och effekter att medarbetarna i 

liten utsträckning upplever, att samtalen leder till effekter, som har att göra med 

synliggörande, tillvaratagande och utveckling av kompetens eller med överensstämmelse av 

mål. Brist på dokumentation av samtalen anses som en bidragande orsak till det. 

Dokumentation av samtalen upplevs som mer bindande samt att det möjliggör uppföljning 
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och avstämning (Rödseth, 2002). Vidare beskrivs att ledarnas kommunikativa roll i den 

moderna organisationen inte uppmärksammas i tillräckligt stor utsträckning. Vikten av att 

formulera verksamhetens mål och inriktning betonas, men inte att skapa gemensam förståelse 

och värderingar vilket i praktiken medför en begränsad delaktighet, som tolkas som en 

skendemokrati. Ledarskapet tycks i praktiken handla mer om styrning, effektivitet och 

kontroll än dialog och skapande av gemensamma mål, synsätt och värderingar. Således anses 

den moderna ledarskapsrollen med kommunikationskrav vara i starkt behov av stöd och 

utbildning (Simonsson, 2002). 

En annan aspekt, som har uppmärksammats i målstyrda organisationer, är svårigheter med 

hur måluppfyllelse ska mätas. Inte minst i organisationer som arbetar med människor inom 

offentlig sektor. Man vill helst, att målen ska vara kvantitativt formulerade för att underlätta 

mätning av resultatet. Trots att verksamheten kanske till sin art är kvalitetsorienterad lika 

mycket som kvantitet, inriktar man sig på det senare. Samma sak gäller utvärdering av 

medarbetarsamtalets betydelse för verksamhetsutveckling. Vinsterna och nyttan beskrivs på 

individ- och organisationsnivå men är svårmätbara. Delaktighet, motivation och engagemang 

kan beskrivas men inte kvantitativt mätas ( bl.a. Alvesson & Svenningsson, 2008; Granberg, 

2004; Sandberg, 1997). Det finns uppfattningar om, att själva medarbetarsamtalets 

utformning skapar gränser och möjlighet till mätning via dialog med kärnvärderingar som 

bas, men för att nå samtalets önskade resultat krävs en systematisk uppföljning och 

återkoppling. Eftersom individen själv kan påverka sin kompetensutveckling samt vet vilken 

kompetens som krävs upplevs medarbetarsamtalet som en strategi och utformat för att skapa 

gemensam målbild för medarbetare, chefen och verksamhet (Engquist, 1999; Mikkelsen, 

1998; Nielsen et al., 2005). Betydelsen av chefens subjektiva uppfattningar lyfts också fram 

som en påverkande faktor. Vilka förväntningar chefen har på medarbetaren anses ha betydelse 

i resultatbedömningen av arbetsprestationer. Dessa förväntningar behöver inte gälla de 

organisatoriska målen utan vad chefen har för förväntningar gällande den enskilde individen 

(Lindgren, 2001; Nielsen et al., 2005). Det finns tidigare forskning om sociala jämförelser 

som hävdar, att det är mer effektivt att jämföra en anställd med andra anställda istället för att 

följa vanliga standardmallar. Forskarna fann, att användandet av ett prestandaformulär, som 

uppmuntrar sociala jämförelser gav validitet (Gofin, Jelley, Powell & Johnston, 2009). 

Tidigare forskning beskriver också, att arbetsutvärderingar är en av de svåraste uppgifter 

chefen har. När de känner att utvärderingarna inte har något värde eller att medarbetare inte 

kommer att vara fullt nöjda med innehållet av utvärderingarna, kan det bli en avskräckande 

uppgift (Laduke, 2004; Pearce, 2007). 

 För att eliminera hinder och förbättra kvaliteten på medarbetarsamtalen beskrivs vikten av, 

att varje samtal måste skapas utifrån sina egna förutsättningar, att det aldrig går att kopiera ett 

annat samtal, inte heller att använda samma mall för att skapa den goda stämning, som gör att 

samtalet flyter i rätt riktning (Ljungström, 2001). Andra forskare anser, att utveckling av 

samtalsmodeller och standardformulär tillsammans med utbildning av chefen, kan vara ett 

hjälpmedel att förbättra återkopplingen och medarbetarens utvecklingsprocess samt minska 

den potentiella förekomsten av bedömarens fördomar (McDonald & Sulsky, 2009). 

Medarbetarsamtalen anses allmänt behöva lyftas fram dvs. samtalen där syftet och strukturen 

är att tillsammans med medarbetaren diskutera kring och söka lösa någon arbetsrelaterad 

uppgift. Det handlar om att ta reda på, vad som inte fungerar bra, om att lösa problem, att 

fördela arbetsuppgifter eller att framföra kritik. Att strukturera samtalen så att det ges 

möjlighet och utrymme för att diskutera problem på ett konstruktivt sätt (Iwarsson, 2001; 

Hofvendahl, 2006). Den informella kommunikationen framhålls i tidigare forskning vara av 

betydelse vid sidan om medarbetarsamtalet, som ett led i att förankra mål och värderingar och 

vara till hjälp att formulera, tolka och förstå dess innehåll (Ekman, 2007). 
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 Sammanfattningsvis kan medarbetarsamtal beskrivas som ett verktyg, som anses vara av 

värde för att implementera organisationens övergripande strategi med kärnvärderingar och 

mål. Det beskrivs också, att kärnvärderingar och organisationens mål ska utgöra en bas och 

vara en utgångspunkt i samtalet för att styra medarbetarna i enad riktning i sina prestationer 

för att utveckla och stärka organisationen. 

 

 

Den undersökta organisationen 
 

Landstinget Västmanland är en politiskt styrd organisation med ledamöter, som utses genom 

allmänna val. Landstinget ansvarar framför allt för hälso- och sjukvård för länets invånare. 

Tjänstemannaorganisationen utgörs av Landstingsdirektören i ledningen och en ledningsstab. 

Vidare finns Smittskyddsenhet, Centrum för klinisk forskning, Läkemedelskommitté, 

Läkemedelsenhet och Kompetenscenter för hälsa under Landstingsdirektörens ledning och 

därefter en uppdelning i 5 olika divisioner, som bl.a. innefattar de olika medicinska 

specialiteterna. Landstinget har ca 6 500 anställda inom cirka 70 olika yrken bl.a. 

sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, undersköterskor, läkare, psykologer 

och administrativ personal. Centrallasarettet i Västerås är ett av fem länsdelssjukhus inom 

Landstinget Västmanland med flera specialistkliniker, som har mottagningar, avdelningar och 

rehabilitering inom de flesta medicinska specialiteter. Akutsjukvård inom samtliga kirurgiska 

specialiteter, operationsklinik för akuta operationer och förlossningsavdelning/BB. Diagnostik 

med kemiskt laboratorium/blodcentral, mikrobiologi, patologi, röntgen och fysiologi 

representerade. Totalt antal vårdplatser är ca. 535 (www.ltvastmanland.se). 

Landstingets värdegrund har sin utgångspunkt i att synen på, att all verksamhet ska utgå 

från värdegrunden genom att den som verkar i Landstinget Västmanland i alla sammanhang 

ska vägledas av övertygelsen om alla människors lika värde och vikten av att låta en 

humanistisk människosyn genomsyra allt agerande och alla handlingar människor emellan. 

Landstinget ska verka för öppenhet och inflytande för invånare och brukare. Invånarna ska 

bemötas respektfullt och alla invånare kan ta ansvar. Landstinget ska hushålla med de 

gemensamma resurserna som ska fördelas efter behov. Verksamhetsidén utgår från att 

Landstinget Västmanland tillsammans med invånarna ska utveckla bra förutsättningar för 

goda livsbetingelser, så att var och en ska kunna skapa god livskvalitet i sitt liv. Detta ska 

åstadkommas genom att skapa balans mellan tillgängliga resurser och värderade behov och 

utifrån dessa fastställa landstingets verksamheter. Visionen är att det hälsofrämjande 

Landstinget bidrar till ett gott liv för alla. Alla, som behöver, ska ha tillgång till vård med hög 

kvalitet. Invånarna är delaktiga med tilltro till demokrati. Demokratibegreppet vilar på 

grundtanken, att alla ska ha lika stort inflytande över de gemensamma besluten och att den 

yttersta makten tillhör alla medborgare i förening. Landstingstingets inriktningsmål har 

skapats och koncentrerats till 6 målområden i syfte att öka tydligheten och underlätta 

förankringen av landstingets övergripande mål och inriktning. De 6 målområdena är följande: 

1. En god och jämlik hälsa sjukvård, 2. En livskraftig region, 3. Nöjda och trygga 

medborgare, 5. Stolta engagerade medarbetare och uppdragstagare, 6. En stark och uthållig 

ekonomi (Landstingsplan 2110-2013, LTV 100452). 

I Landstingets roll som arbetsgivare och ägare av verksamheten anses en kritisk framgångs 

faktor vara ett tydligt ledarskap som vilar på en gemensam grundsyn på chefskap. 

Grundsynen på chefskap i Landstinget Västmanland, enligt fastställd policy, beskrivs enligt 

följande: Landstingets chefer arbetar i en demokratiskt styrd organisation och ska verka 

utifrån den värdegrund, som verksamheten vilar på. De ska leda verksamheten effektivt och 

bidra till att medarbetarna känner arbetstillfredsställelse. Att vara chef ses som en profession i 

sig som innebär en egen kompetens, att ha förmåga att skapa engagemang hos medarbetarna 
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för verksamhetens uppgifter, dess utveckling och resultat samt kompetens att axla 

arbetsgivarrollen. Detta innebär även att kunna hantera personal- ekonomi- verksamhets- och 

utvecklingsfrågor. Ledarskapet ska kännetecknas av självkännedom, ha kunskap om 

människor, vara empatisk, ha god kommunikation, vara lyhörd och tydlig, dela med sig av 

kunskap erfarenhet och information, kunna motivera, engagera och skapa delaktighet, vilja 

leda, vara målinriktad, vara omvärldsorienterad (Chefskap i Landstinget Västmanland, LTK 

030478). Enligt Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting 

(2009) ger en väl fungerande organisation med ett gott ledarskap förutsättningar för att skapa 

och ta tillvara medarbetarnas engagemang. Engagemang ses som en positiv attityd, som 

medarbetaren har gentemot organisationen han eller hon arbetar i och dess värdegrund. 

Genom att arbeta tillsammans med sina medarbetare anses prestation kunna ökas till förmån 

för organisationen, som ska arbeta för att utveckla och motivera engagemang.              

 Medarbetarsamtalets syfte är, enligt Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. Chef och 

medarbetare ska utvärdera tillsammans, hur arbetet har gått och träffa en överenskommelse 

och göra en handlingsplan om framtida önskvärt arbetsresultat. Bra medarbetarsamtal ses som 

ett effektivt sätt att skapa utvecklingsmöjligheter och delaktighet. Delaktighet beskrivs som  

aktiv medverkan med tonvikt på att vara till nytta, ha inflytande och kunna påverka. 

Medarbetarens egna bidraget ska upplevas ha betydelse för att åstadkomma bättre resultat i 

verksamheten. För att engagera medarbetare krävs det, att organisationen kommunicerar sin 

vision, strategi, mål och värdegrund, så att medarbetarna förstår. Det måste också finnas reella 

möjligheter att använda sin potential och förverkliga sin önskan att göra det lilla extra. 

(Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). 

Medarbetarsamtal i Landstinget Västmanlands personaladministrativa handbok beskrivs som 

ett regelbundet återkommande planerat samtal mellan chef och medarbetare. Samtalet ska 

handla om utveckling och individ samt, hur medarbetaren kan bidra till de uppsatta målen i 

verksamhetsplanen. Chefen och medarbetaren utarbetar tillsammans mål och planerar 

medarbetarens utveckling i syfte att främja verksamhetens övergripande mål. Samtalet ska 

även innefatta en genomgång av lönekriterier och medarbetarens prestation i förhållande till 

dessa. Lönekriterierna ska vara kända och väl förankrade bland alla medarbetare på 

arbetsplatsen samt utgå från verksamhetens mål. Samtalet berör såväl tillbakablick på den 

gångna tiden, nuläge och planer för framtiden. Medarbetaren ska ges möjlighet att diskutera 

sin nuvarande lön i relation till de krav som ställs på honom/henne. Medarbetaren ska 

förbereda sig genom att tänka igenom sin arbetssituation och yrkesmässiga mål på kort och 

lång sikt. Ställa sig frågan om han/hon får använda sin kompetens fullt ut och om det är något 

som behöver förändras och komma med idéer och förslag. Hur chefsstödet ser ut och om det 

finns behov av kompetensutveckling/utbildning (Chef och medarbetarstöd till individuell 

lönesättning, P-LTK-I-14–14.1). Enligt Västmanlands landstingsplan ska samtliga 

medarbetare, innan utgången av år 2010, ha en egen individuell kompetensutvecklingsplan. 

Syftet med kompetensutveckling är att skapa förutsättningar för en bibehållen och ökad 

kunskap hos alla medarbetare, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter enligt verksamhetens 

målsättning. Chefen ansvarar för att medarbetarna har tillräcklig kunskap och kompetens för 

att kunna delta i arbetet med att kontinuerligt förbättra och utveckla kvaliteten och 

verksamheten. Varje medarbetare har ett eget ansvar att se till att öka sin kompetens i takt 

med utvecklingen i verksamheten. Chef och medarbetare ska föra en dialog om 

kompetensutveckling och kompetensbehov i samband med medarbetarsamtalet (Individuell 

kompetensutvecklingsplan, P-LTV-I-18.1.18). 

 Under hösten 2009 tog Landstinget Västmanland initiativ till en medarbetarenkät. I 

resultatet framkommer, att de allra flesta medarbetarna har haft medarbetarsamtal och 

lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Däremot har mindre än hälften en individuell 
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kompetensplan. En fjärdedel av medarbetarna är osäkra på, om de har en individuell 

kompetensplan Vidare påvisas att mer än hälften av medarbetarna upplever, att chefen är väl 

förberedd inför medarbetarsamtalet och mer än hälften av medarbetarna är själva väl 

förberedda inför medarbetarsamtalen. Knappt hälften upplever att medarbetarsamtalet är 

meningsfullt. Gällande lönesamtalen är hälften av medarbetarna väl förberedda, men färre 

känner till lönekriterierna. Delaktighet att ta fram kriterier och nöjdhetsfaktorn uppvisar lägre 

värden. Mer än hälften upplever sig inte alls vara delaktiga och flera är inte heller nöjda med 

lönekriterierna. Nöjdhetsfaktorn dras ned p.g.a. missnöje med lönekriterierna. Chefer uppvisar 

högre nöjdhetsfaktor gällande medarbetarsamtal än medarbetarna. Mer än hälften av 

medarbetarna är dock nöjda. Chefer upplever i betydligt högre grad än medarbetarna, att de 

utvecklas. Medan medarbetarna upplever i högre grad än cheferna, att de hinner med sina 

arbetsuppgifter. Betydligt fler chefer än medarbetare upplever att arbetet är välorganiserat.  

Slutligen visar enkätsvaren att förtroendet för närmsta chefen är högre än förtroendet för 

chefer högre upp i organisationen. Fler än hälften upplever förtroende för sina chefer och att 

chefen kan fatta beslut. Runt hälften upplever att chefen är tydlig i kommunikationen. 

Fortlöpande återkoppling uppvisar betydligt lägre siffror(www.ltvastmanland.se). I 

enkätsvaren framkommer sammanfattningsvis en negativ tendens gällande medarbetarsamtal 

inom Landstinget Västmanland. De flesta medarbetarna har medarbetarsamtal, men knappt 

hälften upplever det meningsfullt. Mindre än hälften har en individuell kompetensplan. Få 

chefer instämmer helt, att de hinner med sina arbetsuppgifter. Nöjdhetsfaktorn dras också ned 

p.g.a. att det finns ett uttalat missnöje gällande lönekriterier och låg delaktighet i framtagandet 

av lönekriterier. 

 

 

Syfte 
 

Uppsatsens inriktning har sin grund i, att medarbetarsamtalet har kommit att få en central roll 

i att leda verksamheter inom offentlig sektor, och ofta betraktas som ett verktyg för att skapa 

utvecklingsmöjligheter och åstadkomma bättre resultat. Detta har medfört att, 

medarbetarsamtal upptar stort utrymme och tid i många organisationer idag. Mot denna 

bakgrund väcktes vårt intresse att närmare studera om tiden, som läggs ned på 

medarbetarsamtal, i praktiken lönar sig i organisationen, dvs. om de effekter som åstundas 

faktiskt uppnås. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förstalinjechefers syn på medarbetarsamtalets syfte 

och effekter inom offentlig sektor. De frågeställningar som utifrån detta belyses är: 

1. Vilken betydelse har medarbetarsamtalet som verktyg för att påverka medarbetarnas 

engagemang och utveckling? 

2. Vilken betydelse har medarbetarsamtalets som verktyg för att uppnå mål och åstadkomma 

bättre resultat i verksamheten? 

 

 

Metod 
 

I följande avsnitt beskrivs undersökningens design, metoder och genomförande. Vi använder 

oss av tre olika källor; 1) en litteraturgenomgång av tidigare forskning för att få en 

kunskapsöversikt, 2) resultat från en medarbetarenkät genomförd av Landstinget 

Västmanland, 3) intervjuer med förstalinjechefer inom Landstinget Västmanland.  

 

 

http://www.ltvastmanland.se/
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Litteraturbearbetning 
 

Inledningsvis gjordes en inläsning på området med för ämnet relevant litteratur kring 

medarbetarsamtal och ledarskap. Fokus har lagts på att hitta information och upplysning som 

handlar om, hur medarbetarsamtal utförs, utformas och utvärderas. Urvalet av tidigare 

forskning, som bakgrund till uppsatsen, utgörs av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

examensarbeten. 

Författarna har genom databassökning på ELIN@Mälardalen, CINAHL och EBSCO 

HOST letat efter olika vetenskapliga artiklar och annat publicerat material kring 

medarbetarsamtal och ledarskapsforskning. För att hitta ytterligare källor gjordes sökningar 

på Internet med sökmotorn Google. Sökbegrepp för samtliga databaser/sökmotor har varit 

ledarskap, medarbetarsamtal, ledarskapsstilar, ledarskapsbeteende samt ledare. De engelska 

sökorden var; leadership, performance appraisals, leadership styles, leader behavior samt 

leader. 

 

 

Enkätstudien 
 

Under hösten 2009 tog Landstinget Västmanland initiativ till en medarbetarenkät tillsammans 

med interna fokusgrupper. Syftet med medarbetarenkäten var att medarbetarnas delaktighet i 

Landstinget skulle öka. Alla medarbetare inom landstinget fick svara anonymt via intranät. 

6483 enkäter skickades ut och svarsfrekvensen för fullständiga svar blev 4489, ej fullständiga 

men inskickade var 4526. Totalt fanns 71 frågor med i enkäten uppdelade i sex index-

/frågeområden: 1) Arbete och Arbetsplats, 2) Information och Arbetsplatsträffar, 3) 

Medarbetarsamtal och Lönesamtal, 4) Arbetskamrater, 5) Chefskapet på arbetsplatsen och 6) 

Levnadsvanor och Hälsa. Frågorna besvarades med en sexgradig skala på en positivt ställd 

fråga/påstående. 1 stod för ”Instämmer inte alls” och 6 stod för ”instämmer helt”. Då två av 

indexområdena; Medarbetarsamtal och Lönesamtal och Chefskapet på arbetsplatsen var av 

intresse för att belysa denna uppsats frågeställningar kontaktade vi ansvarig på Landstinget 

Västmanland och fick tillåtelse att använda resultaten från enkäten. Enkätstudien är offentlig 

handling och går att få sig tillskickad från Landstinget Västmanland. Resultaten 

beskrivs/presenteras enbart deskriptivt, inga statistiska analyser har genomförts. 

 
 

Intervjustudien 
 

Intervjustudien genomfördes på Centrallasarettet i Västerås i Landstinget Västmanland, under 

april 2010. Urvalet bestod av totalt åtta respondenter som var förstalinjechefer inom 

Landstinget Västmanland. Inklusionskriterierna för att delta i intervjustudien var: 

förstalinjechef, som utför medarbetarsamtal. Författarna kontaktade förstalinjechefer på 

lasarettets olika kliniker för att få en spridning av respondenter inom verksamheten på 

Centrallasarettet. Tre av förstalinjecheferna hänvisade till annan förstalinjechef på 

arbetsplatsen att delta i undersökningen. Urvalet resulterade i två män och sex kvinnor i 

åldrarna 25-45 år som varit chefer mellan 1-21 år. Varje respondent kontaktades inledningsvis 

via mail och tillfrågades om de ville delta i studien. Efter deras godkännande skickades ett 

informationsbrev via mail där det också framgick att allt deltagande var frivilligt och kunde 

avbrytas när som helst samt, hur det insamlade datamaterialet skulle hanteras. 

För intervjuerna konstruerades en frågeguide med öppna frågor, där syftet var att få 

respondenterna att berätta så öppet som möjligt kring varje fråga och eventuella följdfrågor 

kompletterades av författarna under intervjun. I en halvstrukturerad intervju är det viktigt att 
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kompletterande frågor ställs på ett flexibelt sätt för att fånga upp svar och berättelser från 

respondenterna (Kvale, 1997). I samråd med vår handledare bedömdes att intervjuguiden 

kunde användas i intervjustudien, då den tydligt speglade studiens syfte och besvarade 

frågeställningarna. Intervjuerna genomfördes sedan avskilt på respondentens arbetsplats eller 

på intervjuarnas arbetsplats, enligt respondentens önskemål. Innan intervjun påbörjades 

beskrevs syftet med uppsatsen och intervjun med respondenten. Varje intervju genomfördes 

med stöd av intervjuguiden. Exempel på frågor var, Vilket syfte har medarbetarsamtalet på 

din arbetsplats? På vilket sätt involveras medarbetarna i avsikten med verksamheten? Vad 

görs med resultaten från medarbetarsamtalen? De olika frågorna genererade i sin tur ett antal 

följdfrågor. Intervjuerna varade mellan 10 – 27 minuter och spelades in för att båda 

författarna skulle kunna ta del av innehållet på ett oförvanskat sätt. När intervjuerna var 

genomförda transkriberades texten ordagrant och avidentifierades. Antalet respondenter för 

intervjustudien valdes inte ut i förväg utan graden av mättnad styrde antalet. Efter ett antal 

intervjuer började återkommande teman utkristallisera sig och efter 8 intervjuer upplevde vi 

att mättnad uppnåtts. För att säkerställa jämn kvalitet i analysen är det enligt Kvale (1997) 

viktigt att arbeta strukturerat och använda sig av de steg som beskrivs i kvalitativ 

innehållsanalys. Hela den transkriberade texten lästes igenom upprepade gånger för att få en 

känsla för helheten. Meningar och fraser, som innehöll information relevant för syftet och 

frågeställningarna, plockades ut. De kortades därefter ned, men behöll ändå hela innehållet. 

Därefter grupperades de i kategorier som återspeglade det centrala innehållet i intervjuerna. 

Slutligen formulerade vi teman, där innehållet framgår. Dessa teman presenteras som rubriker 

i resultatredovisningen.    

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Då vi valt att använda både kvalitativa och kvantitativa data i denna undersökning har vi lagt 

oss vinn om att stärka reliabiliteten genom att noggrant redogöra för vårt tillvägagångssätt i 

datainsamling, urval, analys, resultatredovisning och vad slutsatserna grundas på. Vid 

redogörelsen för samtliga processer kan läsaren bedöma arbetsprocessen och bilda sig en 

uppfattning om arbetets tillförlitlighet (Kvale, 1997). För att stärka validiteten har vi tagit del 

av litteratur om tidigare forskning som berör det aktuella ämnet samt använt en metod som 

föreföll lämplig för syftet med undersökningen. Etiska ställningstaganden för detta arbete 

introduceras även under denna rubrik.  

 

 

Forskningsetiska aspekter 
 

I detta arbete har de etiska aspekterna tagits på allvar. I kunskapsöversikten har en välvillig 

tolkning av författarens ursprungliga mening i den text som producerats eftersträvats. I vissa 

fall, vid granskning och användning av de vetenskapliga artiklarna, har översättning till 

svenska varit nödvändig och den har då skett efter bästa förmåga. Citat på engelska har fritt 

översatts till svenska, också detta efter författarnas bästa förmåga. Innehållet i refererad 

litteratur har inte medvetet förvrängts eller förändrats. Gällande intervjustudien har de etiska 

aspekterna beaktats i fråga om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande genom 

att respondenterna har fått information om uppgift och villkor att delta i intervjun. Samtycke 

har inväntats. Efter deras godkännande skickades ett informationsbrev via mail där det också 

framgick, att allt deltagande var frivilligt och kunde avbrytas när som helst, samt hur det 

insamlade datamaterialet skulle hanteras. Allt intervjumaterial har behandlats konfidentiellt 

och materialet har inte använts i andra syften än det som uppgetts. 
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Resultat 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förstalinjechefers syn på medarbetarsamtalets syfte och 

effekter inom offentlig sektor. De frågeställningar som utifrån detta belyses är följande: 

vilken betydelse har medarbetarsamtalet som verktyg för att påverka medarbetarnas 

engagemang och utveckling? Vilken betydelse har medarbetarsamtalets som verktyg för att 

uppnå mål och åstadkomma bättre resultat i verksamheten? Resultatet från intervjuerna 

redovisas under rubriker efter innehåll och frågeställningar. Citat har använts för att förtydliga 

respondenternas synpunkter. 

 

 

Medarbetarsamtalets övergripande syfte och betydelse i verksamheten 

Det framkommer att de flesta av respondenterna upplever att det viktigaste syftet med 

medarbetarsamtalen är att få en uppfattning om medarbetarens syn på den fysiska-, psykiska- 

och sociala arbetsmiljön. En chef uttrycker detta på följande sätt: 

 

... för mig så är syftet att göra en årlig utvärdering av medarbetarens mående, välmående 

och trivsel på arbetsplatsen och även fortsatta mål och så vidare. 

 

Mitt syfte med medarbetarsamtalet är ju dels att få reda på hur medarbetarna uppfattar 

sin arbetssituation på jobbet. Och...alltså hur de mår, vad de tycker och vad de anser om 

både arbetskamrater och arbetsmiljö och i princip allt man gör på jobbet. 

 

Det framkommer också, att samtalet är av vikt inför lönesättningen. En av respondenterna 

beskriver att det är medarbetarsamtalets främsta syfte: 

 

Ja, det är för att kunna...egentligen...Det är för att kunna lönesätta personalen. 

 

En beskriver att ge feedback och att lära känna medarbetarna ses som ett starkt syfte: 

 

Väldigt starkt syfte för mig det är att ge medarbetaren feedback och lära känna 

medarbetaren som är på golvet. 

 

Flera beskriver syftet också vara att skapa och följa upp kompetensutvecklingsplaner för 

medarbetarna utifrån, vad medarbetaren ser som viktigt: 

 

... sedan kan det ju ett syfte att få fram om de har planer på att förkovra sig eller att man 

vill göra någonting, man vill utvecklas eller på annat sätt vill förankra någonting på sin 

arbetsplats. 

 

Någon menar, att medarbetarsamtalet har fått så framträdande position i verksamheten och är 

för deltaljstyrt. Respondenten ser det dagliga samtalen som mer betydelsefullt och menar 

därmed, att medarbetarsamtalets viktigaste syfte är att medarbetaren får egen tid med chefen. 

 

Medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för medarbetarnas engagemang och 

utveckling 
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Majoriteten av respondenterna beskriver svårigheter med att engagera medarbetarna i den 

stora organisationen. Engagemanget finns på avdelningsnivå och i den egna verksamheten. 

Syften och mål anses vara luddiga ned i organisationen: 

 

Jag tycker det är svårt att engagera medarbetaren i organisationen, så tyvärr är det väl så 

i vår stora och väldigt vida organisation att syfte och mål är relativt oklart även om vi 

försöker att förankra det och jobbar med olika satsningar och så. Så blir det här höga målen 

som är satta luddiga ner i organisationen. Så det kan vara svårt om det inte är något specifikt 

som är just för enheten vi är här och nu). 

 

Det framkommer en medvetenhet om vikten av målformuleringar, som medarbetaren kan 

identifiera sig med, kopplat till engagemang: 

 

...i och med att man har de här direkt uppsatta målen som alla kan identifiera sig med och 

vet hur man ska arbeta med så tror att det för det första motiverar för sedan går vi in och gör 

enskilda grupper för varje mål gör ju vi va... Det finns ju en grupp för varje målbild, som 

sedan ska anses som konsulter till resten av personalen i just det ämnet ...och så tar man upp 

det i varje medarbetarsamtal. 

 

Kompetensutvecklingsplanerna ses av några som ett verktyg till att engagera medarbetarna i 

verksamheten och organisationen. Dels genom att man gör jämförelser av resultat från 

föregående medarbetarsamtal och utifrån förbättringspotential sporra till mer engagemang och 

för att nå bättre resultat: 

 

Då kan man se hur det varit förra året till exempel engagemang var till 80%. Hur ska vi 

göra då för 2010? På det viset... Ja, då peppar jag dem...- Nu måste du...Jag antecknar också, 

då kan jag se och gå tillbaka och se hur mycket presterade han eller henne då. På det viset 

kan jag... det blir en press. 

 

Kompetensutvecklingsplanerna ses också som ett verktyg till engagemang i fråga om att ta 

tillvara medarbetarnas önskemål och intressen och utifrån det ge medarbetaren uppdrag i 

verksamheten: 

 

... när det kommer upp i diskussionen och man ser att det här är intresse, vissa uttrycker ju 

direkt att: - Jag skulle vilja göra det här och det här. Då är det ju enkelt. Då noterar jag det 

och tar det med mig. 

 

Uppdrag i verksamheten som projektarbeten upplevs av en del kunna öka engagemang 

genom, att de leder till delaktighet att nå de uppsatta målen samt en ökad medvetenhet om, 

hur man ska arbeta för att uppnå resultat. Men även ett tydliggörande kring individens 

betydelse i organisationen: 

 

I år så är det till exempel att arbeta enligt Lean-filosofi. Vi är med i projektet Optimerat 

patientflöde och då är det också för att öka den biten: vad gör du för att tillföra det här. 

 

... där har vi ju gett alla specifika uppgifter om man vill... till exempel om att hur vi ska 

kunna arbeta för att göra en vårdplan  för våra patienter när Landstinget inte har valt att 

köpa in den modulen till Cosmic... ja , då måste vi göra det på vårat eget sätt. Då får den 

personen jobba med det och presentera det på en arbetsplatsträff. 
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En av respondenterna är av den uppfattningen, att just frågorna som ställs under 

medarbetarsamtalet kring intresseområden och arbetsuppgifter, ger engagemang kring och 

ökar en förståelse om medarbetarens delaktighet och roll i organisationen: 

 

Ja, det tror jag för det är där man har de frågorna som gör att de förstår att de faktiskt är 

delaktiga i organisationen. 

 

Någon beskriver sambandet mellan engagemang och verksamhetsutveckling: 

 

Jag frågar alltid i något av de här samtalen, antingen i medarbetarsamtalet eller i det 

uppföljande samtalet: vad som gör att man känner sig aktiv på sin arbetsplats och jag får ofta 

tillbaka att det är när man får vara med och utveckla någonting...och det får man ju när man 

är med i en grupp. 

 

En av respondenterna upplever, att medarbetarsamtalen inte har betydelse för medarbetarens 

engagemang i organisationen: 

 

Jag tror inte kanske egentligen det som gör att man blir engagerad i organisationen. Tror 

inte att samtalet som sådant bidrar till det. 

 

Många av respondenterna beskriver, att det inte går att engagera alla medarbetare. Det finns 

de, som inte vill ha andra arbetsuppgifter än de ordinarie uppgifterna. Den sociala situationen 

anses påverka graden av engagemang: 

 

Sedan ska man beakta...jag menar har man tio barn hemma mellan 0-10 år så är det klart 

att då vill man väl inte göra så mycket mer än sitt jobb på jobbet. Den privata situationen 

måste ses över. Det ska ju inte vara att man måste göra mer. 

 

Alla ska ju ha men det finns ju de som inte vill någonting. Och det är ju ett problem många 

gånger. De här som bara vill jobba på och inte utvecklas...  de utvecklar sig ofta i sitt jobb i 

det dagliga man kan ju inte säga att man inte utvecklar sig för det gör ju alla vi varje dag... 

men vissa går det ju inte att tvinga på utbildning för de vill ju inte. De vill gå hit, göra sitt 

jobb och gå hem. De vill inte ha något mer och då är det svårt många gånger att,... där får 

man ju ändå se att det kanske är det dagliga.... så länge de gör sitt dagliga jobb och gör det 

bra finns det ju en utveckling i det jobbet de gör. 

 

De allra flesta respondenter har med en individuell kompetensutvecklingsplan i varje 

medarbetarsamtal, som man går igenom varje år med medarbetaren. I planen skrivs det ned, 

vad medarbetaren behöver för kompetensutveckling under året och hur och när 

kompetensutvecklings målen ska uppnås. Sedan återkopplas det i nästkommande 

medarbetarsamtal efter ett år. Ett par av respondenterna har också en halvtids uppföljning 

däremellan för att se var medarbetaren är på väg: 

 

...går tillbaka från året innan och tittar; - Vad sa vi förra gången, vad har hänt, har du 

gjort det vi sa förra gången eller har du kunnat uppfylla det du lovade förra gången att du 

skulle gå den här utbildningen, utveckla dig eller har det här uppdraget eller ansvaret. 

 

Det framkommer av många av respondenterna, att kompetensutvecklingsplanen i första hand 

utgår från individens önskemål och intressen. Kompetensutvecklingsplanen används som ett 

redskap att synliggöra målen, som den enskilda medarbetaren har och intresseområden för att 
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hitta målformuleringar individen upplever sig kan utvecklas av. Det upplevs vara en risk när 

man tittar på medarbetarna i grupp eller ute på arbetsplatserna, att varje individ försvinner i 

gruppen: 

 

För mig handlar det kanske lite grann, att det är ett forum för att synliggöra målen som 

den enskilda medarbetaren har för när man tittare på medarbetarna i grupp eller ute på 

arbetsplatserna så är det lätt att varje individ försvinner i gruppen, om man säger så. Här har 

vi möjlighet att titta på individen och också förklara vad den personen brinner för och vad 

som är viktigt för personen i fråga osv. och hur man tillsammans kan hitta en målformulering 

så man känner att man utvecklas av och...känner glädje på jobbet. 

 

Några av respondenterna uppger, att kompetensutvecklingsplanen utgår från verksamhetens 

behov och därefter medarbetarnas önskemål och intressen. Under medarbetarsamtalet förs det 

diskussioner med utgångspunkt från, vad som är viktigt för verksamheten och därifrån till 

medarbetarens önskemål och intresse. Man ser över, vad verksamheten har för behov under 

året, vilka utbildningar som ska prioriteras och vilka medarbetare som ska prioriteras för 

utbildningar. Kompetensutvecklingsplanen innefattar då både individuella prestationer i 

utvecklingsmöjligheter i relation till verksamhetens målformulering: 

 

Ja, den innefattar både individuella prestationer som personen får göra här på enheten 

mot våra mål, verksamhetsmål. Plus att vi då...om det är någonting i de målen som jag har 

begärt så kan det ju vara någon kompetensutveckling som personen tycker sig behöva utifrån 

det som jag har gett dem i uppdrag och då får jag försöka tillgodose det... 

 

Det är mallen vi tittar på medarbetarsamtal och kompetensplan. Vad har vi för behov 

under det här året, vilka utbildningar ska vi prioritera och vilka ska prioriteras för 

utbildningar. Det är ju så vi jobbar utifrån att kunna möta medarbetarnas behov när det 

gäller utveckling. 

 

En av respondenterna uppger, att medarbetarsamtalets inte har betydelse för 

medarbetarutveckling. De arbetar på att börja använda en kompetensutvecklingsplan i 

medarbetarsamtalen, men har inte genomför det i praktiken ännu. 

 

Medarbetarsamtalet betydelse för att uppnå mål och åstadkomma bättre resultat i 

verksamheten 

Lokala och övergripande mål tas upp i medarbetarsamtalen av alla respondenterna. I vissa fall 

beskrivs det som att de indirekt ingår som en del i medarbetarsamtalen då gällande etik moral 

och värdegrund särskilt i diskussioner om det är något som inte är bra eller om man tycker 

olika: 

 

Jag menar Landstingets mål går ju in i medarbetarsamtalet. Jag menar hur bemöter vi 

varandra: etik, moral och alla de delarna och så vidare. Det måste vara en diskussion och 

särskilt om någon tycker att någonting är fel. 

 

...sen kan man ju leda in samtalet på olika frågor eller beroende på vad medarbetaren 

pratar om givetvis eller där man tycker olika framför allt och då luta sig mot vad som är 

värdegrunden och målen osv. 

 

Någon beskriver ett värdegrundsarbete, som har pågått under några år i verksamheten och att 

värdegrunden förankrats på verksamhetsnivå utifrån den Landstingsövergripande. Man har 
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tagit fasta på några begrepp, som används i den Landstingsövergripande 

värdegrundsbeskrivningen och förtydligat dem i verksamheten under året och tar även med 

dem som en frågeställning i alla medarbetarsamtalen: 

 

...vi har haft med värdegrunden i fem år i medarbetarsamtalen. För vi har ju förankrat det 

på vår nivå utifrån den stora, så vi har ju plockat ned några begrepp som vi har förtydligat 

och som i år har vi till exempel en fråga om hur man bemöter patienter och kollegor utifrån 

värdegrunden, så då får man ju verkligen svara. 

 

En av respondenterna beskriver, att de rent rutinmässigt frågar om medarbetarna känner till 

målen och blir svaret ja, så lämnar man det ämnet. Respondenten upplever, att materialet för 

medarbetarsamtal inte är optimalt och hoppas på att det ska komma ett nytt 

Landstingsövergripande material, som verksamheterna sedan kan finjustera, så att det passar 

den egna verksamheten. 

 

I vårat är det ju så här att då frågar vi de om de har förstått verksamheten och 

landstingets visioner och då svarar de ju ja egentligen va, och det gör det ju ganska lätt för 

då lämnar man ju det… 

 

Flertalet beskriver, att de tar upp både lokala mål och Landstingsövergripande mål på 

medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar. Det som tydligt framkommer är, att det finns 

svårigheter att förankra övergripande mål. Landstingets mål upplevs stora och abstrakta. 

Lokala och verksamhetsnära mål är det som ligger närmast. 

 

....ska jag tolka det så är det lite....vad ska jag säga...Att det inte är så aktuellt för dem på 

något sätt. Det är så stort. Ja, abstrakt och lite blaj ibland. Man tar det med en nypa salt . 

 

... men jag tror nog kanske att man har lite svårt att se hela Landstingets mål. Det tror jag, 

men vi försöker ändå lyfta det till kliniknivå åtminstone va för att få ned det. Det är ju snäppet 

ovanför oss så jag....Det är klart att man ska veta att det är.....Det är klart att man veta att det 

utgår från den policyn som Landstinget har , men annars så vet jag inte om det finns någon 

relevans i det därför att Landstinget frågar ju inte den enskilda medarbetaren här om den har 

uppnått målen som de har satt. 

 

I medarbetarsamtal så har vissa delar av just verksamhetens mål varit med och vad man 

förväntar sig i organisationen men inte om vad hela landstinget förväntar sig eller vilka mål 

eller värdegrund totalt är. Sedan har det varit nedbrutet på verksamhetsnivå då, inte liksom 

övergripande mål. Det har jag varit dålig att förmedla. 

 

Några av respondenterna beskriver arbetet kring målformuleringar och förankring i 

medarbetargruppen som en process, som är ständigt pågående och beskriver andra viktiga 

forum, där förankring av mål genomförs som arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt 

medarbetarträffar. Medarbetarsamtalet får mer en betydelse för uppföljning av mål än ett 

forum för att synliggöra mål. 

 

Flertalet av informanterna anser, att medarbetarsamtalet har betydelse för att åstadkomma 

bättre resultat i verksamheten genom de arbetsuppgifter medarbetarna tilldelas i 

medarbetarsamtalen, som är kopplade till bättre resultat i verksamheten. De ger exempel på 

konkreta arbetsuppgifter, där resultaten är mätbara i form av förbättrade insatstider och 
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journaldokumentation, där utvärderingar genomförs kontinuerligt. Projektarbeten är ett annat 

exempel: 

 

Konkret sak är att när larmet går då går man direkt påverka insatstider och sådana saker. 

Konkret när man kommer fram. Vad har du för parametrar? Vad tittar du på? Lite sådant 

kan diskuteras. Man har ju också sådant här med journalföring. Det här ska skrivas i 

journalen. Det gås igenom varje månad och tittas. 

 

Tanken är att satsningarna ska vara så klara så du ska veta: jobbet, jag jätte bra i det här 

och engagerar mig i det här, så är det direkt kopplat till att jag ska få vara med och slåss lite 

om den här högre lönen. 

 

Några framhåller vikten av, att medarbetarnas önskemål och intresseområden är kopplade till 

att ge bättre resultat i verksamheten: 

 

Det skulle jag vilja förkovra mig i och bli utbildad. Då har jag ju det med mig i 

medarbetarsamtalet och i de här listorna där det står. Där skriver jag upp. Mina privata 

listor. Där skriver jag upp specifika intressen då och nästa gång vill säga - Fan vi skulle 

behöva mer folk till det här va. Då tittar jag på den. 

 

Det ligger i själva kompetensplanen som vi gör tillsammans med medarbetaren 

Hur ser det ut? - Vad vill vi koppla på och hur ser din utveckling ut för att vi ska känna att 

vi går åt rätt håll och så där. 

 

Flera av respondenterna upplever, att andra forum i verksamheten har större betydelse för 

förbättrade resultat i verksamheten än medarbetarsamtalet dels pga. det stora antalet 

medarbetarsamtal som vissa av respondenterna har haft men också att det dagliga arbetet och 

de vardagliga samtalen beskrivs vara av mer betydelse: 

 

Det kan det säkert om man använder medarbetarsamtal på rätt sätt...jag tycker att jag 

kanske inte har gjort det genom åren, dels kanske för att vi har haft så stora grupper. Jag 

tycker ändå att det här dagliga har varit mer där jag har använt det och lite grann det här 

med öppen dörr...jag har nog inte lagt tyngdpunkten på medarbetarsamtal. Jag tycker att det 

här dagliga har varit mycket mer viktigt. 

 

Det borde det ju kunna göra, men där tror jag också att det kanske men man har kanske ett 

längre perspektiv och har då andra forum förutom medarbetarsamtalet för att åstadkomma 

det däremot kan man säkert känna av eller utvärdera det i medarbetarsamtalet och kanske 

också få inspiration till hur man leder det vidare. 

 

Det framkommer också en uppfattning om, att uppföljningar av resultat i medarbetarsamtal 

inte kopplas till resultat i verksamheten: 

 

Nej, tyvärr inte alltså, det tycker jag inte att man gör följer upp eller har någon jämförelse 

och där för vore det kanske bra att man hade samma så att man kunde jämföra olika ja att 

man har ett övergripande så att alla har samma så man kan jämföra vad man har för skala 

liksom eller vad man har för värden på varje. Jag kan inte se att vi använder de där siffrorna 

till någonting idag annat än att man säger vad som går att förbättra eller inte hamnar man på 

en trea så kanske det finns möjlighet att förbättra det då. 
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Hanterande av organisations-/ verksamhetsutvecklingsidéer efter medarbetarsamtalet 

Samtliga respondenter beskriver, att organisations- och verksamhetsutvecklingsidéer tas upp i 

den egna chefsgruppen eller till den närmaste chefen över, som tar beslut om eventuellt 

genomförande i den egna verksamheten eller om frågan ska lyftas vidare upp i organisationen. 

Det framkommer också av samtliga respondenter att organisations- och 

verksamhetsutvecklingsidéer, som lyfts uppåt i organisationen, alltid lyfts i hierarkisk 

ordning. De flesta respondenterna uttrycker, att organisations- och 

verksamhetsutvecklingsidéer, som tas upp i ledningsgruppen och förs vidare uppåt i 

organisationen, ska utgå från verksamhetens målbild. Det kan vara från en enskild 

medarbetare eller att flera uttrycker samma saker under medarbetarsamtalen. Just 

återkommande delar, som uttrycks av flera medarbetare, anses särskilt viktiga att ta upp. 

Någon av respondenterna påpekar, att chefens förhållningssätt till verksamhetsutveckling 

påverkar hur det hanteras i verksamheterna och menar, att det som chef gäller att vara 

medveten om sitt förhållningssätt och öppenhet i tankesätt. Att vara vaksam, så att man inte 

lägger locket på och inte lyfter det på ledningsmöten: 

 

Där handlar det om mycket vad jag...hur öppen jag är i mitt tankesätt, så det gäller att 

vara vaksam på så jag inte lägger locket på och tänker: nej det där kommer aldrig att gå 

liksom och så, utan det gäller att lyfta det på ledningsmöten och få fram det för att driva en 

fråga där och sedan skicka den uppåt. 

 

Det framkommer, att en del av respondenterna presenterar och diskuterar organisations- och 

verksamhetsutvecklingsidéer efter medarbetarsamtalen på arbetsplatsträffar för att uppmuntra 

medarbetarna att komma med idéer och förslag: 

 

...skriver en sammanfattning utifrån alla samtalen och det är uppdelat i fyra stora punkter 

och sedan också utifrån samtalen förslag på förändringar och andra saker och de här 

sammanfattningarna lägger vi ut...sedan... utan att man utelämnar någon person. 

 

...då tar jag upp det med min chef och sedan om vi tycker tar vi upp det på arbetsplatsträff 

och säger att den personen tycker att vi ska göra si eller så och sedan beslutar vi och låter det 

bra fortsätter vi att utveckla det. Så gör vi...för att säga till personal: Har ni förslag kom till 

oss och säg till. 

 

En uttrycker tydligt, att medarbetarnas bidrag till verksamhetsutveckling är av stort värde och 

menar, att den egna enhetens utveckling helt och hållet är beroende av medarbetarnas bidrag 

till utveckling: 

 

Att det här är någonting som vi skulle kunna utvecklas eller göra. ...så det blir från den delen 

för att kunna utveckla verksamheten, för enheten hade inte varit det den är idag utifrån mig 

utan utifrån alla medarbetare som är där. Det är väl helt klart den utveckling som har blivit 

tack vare dem. 

 

Feedback och respons från närmaste chefen och verksamhetschefen gällande organisations- 

och verksamhetsutvecklingsidéer fungerar bra enligt de flesta respondenterna. Medan det 

högre upp i organisationen inte ses som lika tydligt och flera uttrycker, att de upplever brist på 

respons från högre organisationsnivå. Några av respondenterna frågar sig, om anledningen 

kan vara, att andra frågor prioriteras i högre grad på grund av att landstinget har haft mycket 

förändringar och besparingar. Tidsbrist och instabilitet i organisationen beskrivs också som en 

annan möjlig påverkande faktor: 
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Det kan nog vara lite svårt ibland... beroende på vad det är för frågor givetvis, eftersom 

det finns väldigt mycket annat som prioriteras före särskilt nu som Landstinget har haft det nu 

med mycket förändringar och besparingar och så vidare, så har det kanske blivit liggande lite 

grann. 

 

... jag kan tycka.. nu är det så ostabilt lite överallt så det är ingen som egentligen har tid 

att lyssna på någonting utan alla är så inne i sin egen verksamhet ... visst kan jag sitta på 

ledningsgruppen på divisionsnivå och då tar jag ju upp det som jag tycker behöver göras här, 

men jag känner inte att man får någon riktig ... feedback på det. Inte just nu i alla fall. 

 

En respondent beskriver det egna ansvaret i att kräva respons nedåt, när utvecklingsfrågor 

lyfts och en annan anser, att graden av respons hänger på om verksamheten kan visa på bra 

resultat på verksamhetsutvecklande åtgärder i den egna verksamheten: 

 

Det blir väl inte så mycket feedback...men vi jobbar på det hela tiden och lite känner jag 

att det beror ju på oss också ,vad vi kräver. Alltså, är vi nöjda med allt och skiter i att ingen 

frågar. Nej, då gör ju ingen det heller. Men liksom är vi på och tycker att; du det här pratade 

vi om och hur blir det. Så kan man väl ändå...alltså jag har väl de flesta gånger varit med om 

att de bara har sagt; nej vi kan inte göra någonting åt det. Men, okey, då har jag ju i alla fall 

fått ett svar. 

 

Men är det väldigt viktigt så får man fortsätta driva det och framför allt visa på goda 

resultat för enheten som kanske kan sporra att man använder det vidare. 

 

Förbättringsförslag gällande medarbetarsamtalets utformning och utförande 

Flera respondenter beskriver, att de att vill att samtalen ska vara mer kopplade till 

medarbetarens roll i verksamheten. En beskriver det som att bli tydligare genom att 

medarbetarens intressen tas tillvara i verksamheten. En annan beskriver det som, att det i 

samtalen idag kretsar mycket runt personen och inte är kopplat till rollen i verksamheten. Ett 

förbättringsförslag, som återkommer, är önskemål om att ha färre antal medarbetare att ha 

samtal med och att ha flera och kortare avstämningssamtal med varje medarbetare med mer 

fokus på återkoppling och kommunikation: 

 

Ja, jag tycker man ska ha det mer än en gång per år. Det man tänker med 

medarbetarsamtal är med en gång lönesättning och det behöver ju egentligen inte bara vara 

lönen. Det är ju det här med återkoppling också. Man vet ju att det här med att prata med 

personal är så viktigt. 

 

...jag kan känna att många gånger genom åren som jag har haft medarbetarsamtal så 

kanske man har haft 30 till 40 stycken och jag tycker att det ger inte speciellt mycket. Jag tror 

inte att jag är någon bra chef att ha så många samtal och sen kunna göra något av dem. 

 

Några respondenter beskriver ett behov av att få ett Landtingsgemensamt material, som ger 

möjlighet att titta på resultatet och följa upp det. Det efterfrågas bättre material för att fylla i 

medarbetarnas mål och målet i verksamheten för  att bättre följa upp resultaten av 

medarbetarsamtalen. De flesta respondenterna vill ha öppnare frågor och öppnare 

diskussioner för att göra medarbetarsamtalet mer personligt. Det upplevs, att medarbetarna 

stirrar sig blinda på frågor och har de inte svar på frågorna så blir det ingenting. Att ha mer 
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diskussionsutrymme och öppnare diskussion kring olika ämnen med hjälp av nyckelord för att 

komma fram till de mål man vill nå, är något som lyfts fram: 

 

...jag skulle nog kanske ha öppnare frågor och öppnare diskussioner för att göra 

medarbetarsamtalet ännu mera personligt. Och sen så uppfattar jag att medarbetarna stirrar 

sig blinda på frågorna och kan de inte svara så blir det ingenting. Utan jag skulle vilja ha lite 

öppnare diskussioner kring olika ämnen med hjälp av olika nyckelord och sen får det löpa åt 

vilket håll det vill. För att nå de mål man vill nå ...så där finns det mycket att göra och ändå 

mer i lönesamtalet anser jag kan mycket förbättras. 

 

En av respondenterna berättar, att de har tagit fram ett nytt material för medarbetarsamtal, 

som inte innehåller sifferskalor och har förhoppning om att det nya materialet ska vara bra 

och kännas mer relevant för medarbetarna pga. möjligheten att värdera t ex professionalitet. 

En värdering på en skala ses som en begränsning pga. att det tar slut efter max siffran. 

Värdering av kvalitativa arbetsinsatser utan skalor är att föredra. En av respondenterna vill ha 

medarbetarsamtalen helt avskilda från lönesamtalen då medarbetarsamtalen upplevs ha en helt 

annan dimension med mer fokus på arbetsmiljön. Lönen efterfrågas ofta på 

medarbetarsamtalen och därför vill respondenten ha en lönesumma att kunna uttala sig om 

redan under medarbetarsamtalet. En annan vill ha mer produktions- och prestations styrt och 

mätbart och att samtalen inte ska kretsa så mycket runt personen utan vara mer kopplat till 

rollen i verksamheten. 

 

 

Diskussion 
 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förstalinjechefers syn på medarbetarsamtalets syfte och 

effekter inom offentlig sektor. Med syfte och effekter avses dels medarbetarsamtalets 

betydelse som verktyg för medarbetarnas engagemang och utveckling, dels 

medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för att uppnå mål och åstadkomma bättre resultat 

i verksamheten. I intervjuerna framkommer, att de flesta förstalinjechefers syn på 

medarbetarsamtalets syfte har individfokus, som inte i någon större grad utgår från 

verksamhetens mål eller behov. Syftet anses snarast vara, att synliggöra medarbetarnas 

uppfattning om sin arbetsmiljö samt individens egna intresseområden och önskemål kring 

kompetensutveckling. Effekterna av medarbetarsamtalen anses dock ha betydelse för 

individens engagemang och delaktighet genom, att arbetsuppgifter och kompetensutveckling 

utgår från dennes egna önskemål och intressen. Det anses också, att medarbetarsamtalen leder 

till bättre resultat i verksamheten gällande konkreta arbetsuppgifter som är mätbara, men att 

uppföljning av resultat i medarbetarsamtalen inte i tillräcklig utsträckning kopplas till resultat 

och mål i verksamheten. 

 

Medarbetarsamtalets övergripande syfte och betydelse i verksamheten  

De flesta av respondenterna anser, att det övergripande syftet med medarbetarsamtalen i 

verksamheten är att få en uppfattning om medarbetarens syn på den fysiska-, psykiska- och 

sociala arbetsmiljön ifråga om, hur de uppfattar sin arbetssituation och hur de ser på 

verksamheten i stort. Detta överensstämmer inte helt med vare sig Landstinget Västmanlands 

eller Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings (2009) syn 

vilka anser, att samtalets primära syfte ska handla om utveckling och individ samt hur 
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medarbetaren kan bidra till de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Även inom forskningen 

poängteras, att huvudsyftet med medarbetarsamtal är att utveckla och stärka organisationen 

(Döös & Wilhelmsson, 2005). En av respondenterna beskriver medarbetarsamtalets syfte 

utifrån olika dimensioner, där en dimension är att presentera verksamhetens mål och en annan 

är att ge feedback och att lära känna medarbetaren och dennes uppfattning om den psykiska 

och sociala situationen. Lönesättningen ses som ytterligare en dimension. Tidigare studier 

visar, att kommunikationen mellan två personer bör röra sig över flera dimensioner och 

menar, att det är en förutsättning för att det ska bli kvalitet på kommunikationen och 

relationen i övrigt (Engqvist, 1990). I Landstingets dokument (Chef och medarbetarstöd till 

individuell lönesättning, dok.nr: 20090129 P-LTK-I-14-14.1) står det, att chefen ska 

förbereda samtalet genom att ha en grundstruktur för vilka områden, som ska beröras under 

samtalet samt ha ett kort- och långsiktigt perspektiv på frågorna. Medarbetaren ska förbereda 

sig genom att tänka igenom sin arbetssituation och yrkesmässiga mål på kort och lång sikt. I 

medarbetarenkäten framkommer, att endast hälften av cheferna och medarbetarna är väl 

förberedda inför medarbetarsamtalen (www.ltvastmanland.se). 

Aspekter, som också framkommer gällande medarbetarsamtalets betydelse i verksamheten, 

är samtalets betydelse vid lönesättning. I Landstingets Västmanlands Personaladministrativa 

handbok står det, att samtalet ska innefatta genomgång av lönekriterier och medarbetarens 

prestation i förhållande till dessa. Lönekriterierna ska vara kända och väl förankrade bland 

alla medarbetare på arbetsplatsen samt utgå från verksamhetens mål. (Chef och 

medarbetarstöd till individuell lönesättning, dok.nr: 20090129 P-LTK-I-14-14.1). 

Utgångspunkten i medarbetarsamtalet ska vara att utforma mål och kartlägga 

kompetensbehov och en genomgång av lönekriterier för att lägga grunden för beslut om bl.a. 

lön (Heide, Johansson m.fl., 2005; Mikkelsen, 1998). I medarbetarenkätens resultat kan 

utläsas, att ungefär hälften av medarbetarna förbereder sig inför lönesamtalen, men färre 

känner till lönekriterierna. Delaktighet i att ta fram kriterier och nöjdhetsfaktorn uppvisar 

lägre värden. Mer än hälften upplever sig inte alls vara delaktiga och flera är inte heller nöjda 

med lönekriterierna (www.ltvastmanland.se).  

Betydelsen av feedback och att lära känna varandra lyfts fram av respondenterna. Tidigare 

forskning beskriver, att feedback ökar sannolikheten för en konstruktiv kommunikation med 

hög kvalitet (Engqvist, 1990; Sandberg, 2006). I Landstingets dokument (Chef och 

medarbetarstöd till individuell lönesättning, dok.nr: 20090129 P-LTK-I-14-14.1) står det, att 

såväl medarbetare som chef ska få återkoppling på sin arbetsinsats för att skapa bättre 

kunskap och förståelse för varandra. Enligt enkätresultatet framkommer, att runt hälften  

upplever, att chefen är tydlig i kommunikationen. Fortlöpande återkoppling uppvisar dock 

betydligt lägre siffror(www.ltvastmanland.se). Det finns tidigare forskning, som beskriver likande 

fenomen och framställer, att anledningen kan vara, att ledarnas kommunikativa roll i de 

moderna organisationerna inte uppmärksammas tillräckligt (Simonsson, 2002). I enkätsvaren 

gällande förtroendefrågor angående enhetschef, verksamhetschef och divisionchefs ledning av 

verksamhet kan man utläsa, att förtroendet för närmsta chefen är högre än förtroendet för 

chefer högre upp i organisationen. Fler än hälften upplever förtroende för sina chefer och 

anser att chefen kan fatta beslut (www.ltvastmanland.se). Huvudresultatet i Engqvist avhandling 

beskriver, att bekräftelse, förtroende och trygghet är en nödvändig förutsättning för en 

konstruktiv kommunikation (Engqvist, 1990). Det är den närmaste chefen, som medarbetarna 

har medarbetarsamtal med och lär känna och däri ligger kanske en av anledningarna till att 

förtroendekapitalet är högre för den närmaste chefen. 

Någon respondent menar, att medarbetarsamtalet har fått en alltför framträdande position i 

verksamheten och är för deltaljstyrt. Respondenten ser det dagliga samtalet som mer 

betydelsefullt och menar därmed, att medarbetarsamtalets viktigaste syfte är, att medarbetaren 

får egen tid med chefen. Respondenten värderar själv den dagliga dialogen högre. Nielsen et 

http://www.ltvastmanland.se/
http://www.ltvastmanland.se/
http://www.ltvastmanland.se/
http://www.ltvastmanland.se/


23 

 

  

al. (2005) examensarbete beskriver medarbetarsamtalets värde för att behandla långsiktiga 

frågor inom verksamheten och menar att de vardagliga samtalen som sker kontinuerligt endast 

leder till kortsiktiga frågor och många gånger är innehållslösa. Ekman (2007) är av en annan 

åsikt och anser, att många tror, att det genom det formella mötet är enkelt och effektivt att 

förmedla hur medarbetare bör tänka kring viktiga frågor och menar, att problemet är att 

människors sätt att tänka kring sitta arbete snarare formas i det informella. 

 

Medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för medarbetarnas engagemang och 

utveckling  
Majoriteten av respondenterna beskriver svårigheter med att engagera medarbetarna i den 

stora organisationen. Engagemanget finns på avdelningsnivå och i den egna verksamheten. 

Syften och mål anses vara luddiga ned i organisationen. Sveriges Kommuner och Landsting 

(2009) hävdar, att för att engagera sina medarbetare krävs det, att organisationen 

kommunicerar sin vision, strategi mål och värdegrund så att deras medarbetare förstår och att 

en väl fungerande organisation med ett gott ledarskap är förutsättningar för att skapa och ta 

tillvara medarbetarnas engagemang. 

Uppdrag i verksamheten som projektarbeten upplevs av en del av respondenterna kunna 

öka engagemang genom att de leder till delaktighet att nå de uppsatta målen och en ökad 

medvetenhet om, hur medarbetarna ska arbeta för att uppnå resultat samt även ett 

tydliggörande kring individens betydelse i organisationen. Ronthy (2004) och Simonsson 

(2002) beskriver, att medarbetarsamtalens nytta för organisationen är, att de leder till ökad 

delaktighet hos medarbetarna och kan leda till, att de skaffar sig en större förståelse för vad 

organisationen vill. Sveriges Kommuner och Landsting (2009) beskriver delaktighet som en 

aktiv medverkan, att det ska finnas en känsla av att det egna bidraget har betydelse för 

verksamheten för att åstadkomma bättre resultat i verksamheten. I dokumentet Chefskap i 

Landstinget Västmanland, (LTK030478) står bl.a., att chefskap är en profession i sig och 

detta innebär att ha förmåga att skapa engagemang, motivera och skapa delaktighet hos 

medarbetarna för verksamhetens uppgifter, dess utveckling och resultat. Många av 

respondenterna anser, att det inte går att engagera alla medarbetare. Att det finns de, som inte 

vill ha andra arbetsuppgifter än de ordinarie och beskriver det som ett ledarskapsproblem i 

fråga om, att de i sitt chefskap inte haft förmåga att kunna engagera medarbetaren. 

 De Individuella kompetensutvecklingsplanerna i medarbetarsamtalen ses av några av 

respondenterna som ett verktyg till att engagera medarbetarna i verksamheten och 

organisationen. Dels genom att man gör jämförelser av resultat från föregående 

medarbetarsamtal och utifrån förbättringspotential sporra till mer engagemang och för att nå 

bättre resultat. Kompetensutvecklingsplanerna ses också som ett verktyg till engagemang i 

fråga om att ta tillvara medarbetarnas önskemål och intressen och utifrån det ge medarbetaren 

uppdrag i verksamheten. Kompetensutvecklingsplanerna utgår i de flesta fall utifrån 

individens önskemål och intresse och inte utifrån verksamhetens behov. Ljungström (2001) 

anser att vinster för chefen att föra medarbetarsamtal är, att chefen får en tydlig bild av 

medarbetarna i fråga om vilken kompetens, som redan finns i organisationen, varje individs 

personliga målbild och vad som kan stimulera och vidareutveckla. Landstingets 

medarbetarenkät (www.ltvastmanland.se) visar, att de allra flesta medarbetarna har haft 

medarbetarsamtal och lönesamtal under de senaste 12 månaderna. Däremot har mindre än 

hälften en individuell kompetensplan. En fjärdedel av medarbetarna är osäkra på, om de har 

en individuell kompetensplan trots att det tydligt framgår i Landstingsplanen, att samtliga 

medarbetare ska ha en individuell kompetensplan år 2010 (Individuell 

kompetensutvecklingsplan P-LTV-I-18.18.1). I Landstingets dokument (Chef och 

medarbetarstöd till individuell lönesättning, dok.nr: 20090129 P-LTK-I-14-14.1) står det att 

medarbetarsamtalet ska handla om utveckling och individ, samt hur medarbetaren kan bidra 

http://www.ltvastmanland.se/
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till de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Ändå framkommer det av många av 

respondenterna, att kompetensutvecklingsplanen i första hand utgår från individens önskemål 

och intressen. Kompetensutvecklingsplanen används som ett redskap att synliggöra 

intresseområden och mål, som den enskilda medarbetaren har och är inte kopplade till målen i 

verksamhetsplanen. Granberg (2004) beskriver, att det idag ses som en självklarhet, att den 

enskilda medarbetarens synpunkter och önskemål om utbildning tas upp till diskussion. I 

medarbetarenkäten gällande uppfattningar om chefer och medarbetare, anser att de får den 

kompetensutveckling de behöver, så upplever chefer i betydligt högre grad än medarbetarna, 

att de får det. Chefer upplever också i betydligt högre grad, att de utvecklas 

(www.ltvastmanland.se). 

 

Medarbetarsamtalet betydelse för att uppnå mål och åstadkomma bättre resultat i 

verksamheten 

Lokala och övergripande mål tas upp i medarbetarsamtalen indirekt eller konkret av alla 

respondenterna. Det som tydligt framkommer hos respondenterna är uppfattningen att det 

finns svårigheter att förankra övergripande mål. Landstingets mål upplevs stora och abstrakta. 

Lokala- verksamhetsnära mål är det som ligger närmast. Alvesson & Svenningsson (2008) 

beskriver liknande resultat i tidigare forskning, att målen ofta framhålls som centrala för 

organisationer som är tänkta att finnas för att uppnå något t.ex. inom sjukvården, som ska öka 

livslängd och förbättra hälsa, men att de är svårt att få målen begripliga och konkreta på 

verksamhetsnivå i organisationer. 

Några av respondenterna beskriver arbetet kring målformuleringar och förankring i 

medarbetargruppen som en process, som är ständigt pågående och beskriver andra viktiga 

forum, där förankring av mål genomförs som arbetsplatsträffar, planeringsdagar samt 

medarbetarträffar. Medarbetarsamtalet får mer en betydelse för uppföljning av mål än ett 

forum för att synliggöra mål. Andersson & Giese (2005) är av den uppfattningen, att 

organisationen måste var konsekvent i sitt strategiarbete även för ett specifikt område som 

medarbetarsamtalet om målöverensstämmelse ska uppnås. Speciellt i kunskapsintensiva 

organisationer, där medarbetarsamtalet kan vara en grund för att kartlägga 

kompetensutveckling. Sandberg (1997) poängterar, att lagar och förordningar inte 

detaljföreskriver hur arbetet ska bedrivas och de som arbetar i verksamheten måste därför 

involveras i en process, där man tolkar avsikterna med verksamheten och gör dem till sina 

egna mål. 

Angående medarbetarsamtalets betydelse för att åstadkomma bättre resultat ger 

respondenterna exempel på konkreta arbetsuppgifter, där resultaten är mätbara i form av 

förbättrade insatstider och journaldokumentation, där utvärderingar genomförs kontinuerligt. 

Projektarbeten är ett annat exempel. Granberg (2004) beskriver ett bekymmer, när 

måluppfyllelse ska mätas i organisationer som t.ex. vård och omsorg, där det föredras att 

målen ska vara kvantitativt formulerade för att underlätta mätning av resultat. Trots att 

verksamheten till sin art är kvalitativt orienterad lika mycket som kvantitativt, inriktar man sig 

på det senare. Flera av respondenterna upplever, att andra forum i verksamheten har större 

betydelse för förbättrade resultat i verksamheten än medarbetarsamtalet dels pga. det stora 

antalet medarbetarsamtal, som vissa av respondenterna har haft men också, att det dagliga 

arbetet och de vardagliga samtalen beskrivs vara av mer betydelse. Det framkommer också en 

uppfattning från några av respondenterna om, att uppföljningar av resultat i medarbetarsamtal 

inte kopplas till resultat i verksamheten. Sandberg (2006) beskriver, att inom flera av den 

offentliga sektorns verksamheter, är resultaten i sin helhet svåra att uttala sig om. 

Uppföljningar och utvärderingar ser i allmänhet bakåt i tiden istället för att belysa den 

aktuella situationen och uppskatta den förväntade framtiden i relation till mål, förutsättningar 

och processer. 

http://www.ltvastmanland.se/
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Hantering av Organisations-/ verksamhetsutvecklings idéer efter medarbetarsamtalet 
Samtliga respondenter beskriver, att organisations- och verksamhetsutvecklingsidéer tas upp 

efter medarbetarsamtalen i den egna chefsgruppen eller till den närmaste chefen över, som tar 

beslut om eventuellt genomförande i den egna verksamheten eller om idén ska lyftas vidare 

upp i organisationen. Kareld (2005) beskriver, att mycket av ansvaret för att hitta lösningar på 

allt har flyttats allt längre ned i organisationen, närmare arbetsplatsen. Det framkommer också 

av samtliga respondenter, att verksamhetsutvecklingsidéer som lyfts uppåt i organisationen, 

alltid lyfts i hierarkisk ordning. En av respondenterna uttrycker tydligt, att medarbetarnas 

bidrag till verksamhetsutveckling är av stort värde och menar att den egna enhetens 

utveckling helt och hållet är beroende av medarbetarnas bidrag till utveckling och att 

medarbetarna vet, att chefen lyfter frågor av vikt på ledningsmöten. Resonemanget stöds i 

tidigare forskning där följden av samtalen anses bero på vad chefen använder samtalen till 

(Lindgren, 2001). Ronthy (2004) poängterar, att en viktig aspekt med medarbetarsamtalen, är 

att man effektiviserar verksamheten tack vare att nya tankar och idéer uppstår och 

organisationen får lättare att lägga rätt energi på rätt saker. 

 

 

Sammanfattande slutsatser 

 
I resultatet framkommer, att de flesta förstalinjechefernas syn på medarbetarsamtalets syfte 

har individfokus, som inte i någon större grad utgår från verksamhetens mål eller behov. 

Syftet anses snarast vara att synliggöra medarbetarnas uppfattning om sin arbetsmiljö samt 

individens egna intresseområden och önskemål kring kompetensutveckling. Detta 

överensstämmer inte helt med vare sig Landstinget Västmanlands eller Arbetsgivar- och 

intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landstings (2009) syn, vilka anser att 

samtalets primära syfte ska handla om utveckling och individ samt, hur medarbetaren kan 

bidra till de uppsatta målen i verksamhetsplanen. Även inom forskningen poängteras, att 

huvudsyftet med medarbetarsamtal är att utveckla och stärka organisationen (Döös & 

Wilhelmsson, 2005). Med andra ord så följer inte förstalinjecheferna Landstingets riktlinjer i 

denna fråga. Vad får det för effekter i organisationen gällande medarbetarsamtalet betydelse 

som verktyg för att påverka medarbetarnas engagemang, utveckling och betydelse för att 

uppnå mål och åstadkomma bättre resultat? Förstalinjecheferna upplever, att 

medarbetarsamtalet har betydelse för medarbetarnas engagemang, motivation och delaktighet 

genom att tilldelning av arbetsuppgifter och kompetensutveckling utgår från individens egna 

önskemål; att individens betydelse i verksamheten tydliggörs genom detta. Gällande 

medarbetarsamtalets betydelse som verktyg för att uppnå mål och åstadkomma bättre resultat 

i verksamheten anses, att medarbetarsamtalen leder till bättre resultat i verksamheten gällande 

konkreta arbetsuppgifter, som är mätbara, men att uppföljning av resultat i 

medarbetarsamtalen inte i tillräcklig utsträckning kopplas till resultat och mål i verksamheten.  

Leder då medarbetarsamtalen i praktiken till de effekter som åstundas i Landstingets riktlinjer 

och i tidigare forskning? Nej, enligt förstalinjecheferna anses arbetet kring målformuleringar 

och förankring i medarbetargruppen som en process, som är ständigt pågående och beskriver 

att andra forum i verksamheten har större betydelse som t.ex. arbetsplatsträffar, 

planeringsdagar samt medarbetarträffar. Det framkommer också en syn på att det dagliga 

samtalet är av större betydelse. I medarbetarenkäten framkommer sammanfattningsvis en 

negativ tendens gällande medarbetarsamtalen inom Landstinget. Det flesta medarbetarna har 

medarbetarsamtal men knappt hälften upplever det meningsfullt. Mindre än hälften har en 

individuell kompetensplan. Få chefer instämmer helt, att de hinner med sina arbetsuppgifter. 

Nöjdhetsfaktorn dras också ned pga., att det finns ett uttalat missnöje gällande lönekriterier 
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och låg delaktighet i framtagandet av lönekriterier. Vi ser en konkret mätbar faktor, som 

uppvisar behov av förbättringar. En möjlig lösning på problemet kan vara att, ta till vara  

förstalinjechefernas förbättringsförslag gällande medarbetarsamtalen. Feedback och att lära 

känna varandra anses vara av betydelse i medarbetarsamtalen. För att bättre kunna 

åstadkomma detta finns önskemål om att ha färre antal medarbetare att ha samtal med och att 

ha flera och kortare avstämningssamtal med varje medarbetare, med mer fokus på 

återkoppling och kommunikation. Kompetensutvecklingsplanen används som ett redskap att 

synliggöra intresseområden och mål, som den enskilda medarbetaren har, men de är inte 

kopplade till målen i verksamhetsplanen. Respondenterna beskriver svårigheter med att 

engagera medarbetarna i den stora organisationen. Några respondenter beskriver ett behov av 

att få ett Landstingsgemensamt material, som ger möjlighet att ta till vara individens och 

verksamhetens mål, och att utvärdera och följa upp resultaten av medarbetarsamtalen. De 

flesta av respondenterna vill ha öppnare frågor och diskussioner kring olika ämnen. Värdering 

av kvalitativa arbetsinsatser utan skalor är att föredra. Gällande missnöje med lönekriterierna 

framkommer, att några av respondenterna vill ha medarbetarsamtalen helt avskilda från 

lönesamtalen, då det upplevs ha en helt annan dimension. En av respondenterna uttrycker 

tydligt, att medarbetarnas bidrag till verksamhetsutveckling är av stort värde och menar, att 

den egna enhetens utveckling helt och hållet är beroende av medarbetarnas bidrag till 

utveckling och att medarbetarna vet, att chefen lyfter frågor av vikt på ledningsmöten. Utifrån 

resultatet och vår analys anser vi, att det finns anledning att skapa samsyn på 

medarbetarsamtalets syfte och betydelse på organisations- och verksamhetsnivå, då samtalet 

bör vara ett verktyg för att skapa utvecklingsmöjligheter och åstadkomma bättre resultat. 

Utifrån den utgångspunkten är det viktigt, att tiden som läggs ned på medarbetarsamtal ger 

den avsedda effekten i verksamheten. Det har också visat sig, att arbetet kring 

målformuleringar, förankring och uppföljning av resultat i verksamheten till stor del behöver 

ha andra forum än medarbetarsamtalet. Vi frågar oss därmed, om andra forum behöver ges 

större utrymme som verktyg för att åstadkomma bättre resultat i verksamheten än 

medarbetarsamtalen? Gällande medarbetarsamtalens utformning kanske individfokus 

fortsättningsvis ska vara det dominerande, eftersom det är knutet till personligt engagemang, 

som anses ge goda effekter i verksamheten. Med tanke på det stora missnöjet kring 

lönekriterier borde kanske tyngdvikten istället läggas där beträffande utveckling och 

förbättring av medarbetarsamtalets utformning. Medarbetarsamtalets fokus kanske därför 

fortsättningsvis ska ligga på individ, arbetsmiljö och prestation och utgöra en grund för 

lönesättning med klara och välkända direktiv. Men även med en ökad medvetenhet om, att 

medarbetarsamtalen och dess resultat skall leda till att utveckla och åstadkomma bättre 

resultat i verksamheten och den stora organisationen. Det vore intressant att närmare studera 

hur samsyn kan skapas, som kommer medarbetarna, ledarna och organisationen till godo, då 

tidigare forskning pekar på, att inställningen till medarbetarsamtalen i hög grad påverkar dess 

resultat. Det skulle också vara intressant att titta närmare på medarbetarnas syn på 

medarbetarsamtal som verktyg för verksamhetsutveckling.  

 

 

Metoddiskussion 
 

Eftersom vår studie inte är tänkt att vara möjlig att generalisera. Utan ge en bild och bidra till 

att belysa förstalinjechefers syn på medarbetarsamtalets syfte och effekter i en verksamhet 

inom Landstinget, upplever vi att kvalitativmetod var ett lämpligt val av metod för att kunna 

besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Genom den kvalitativa forskningsintervjuns 

datainsamling fick vi oss rika beskrivningar till handa. Då två av indexområdena i 

Landstingets medarbetarenkät sammanföll med att vårt intresseområde i studien; 
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Medarbetarsamtal och lönesamtal och Chefskapet på arbetsplatsen, upplever vi att 

enkätsvaren ytterligare givit oss förutsättning att besvara våra frågeställningar. 

Båda författarna arbetar inom Landstinget, vilket medför att det finns en förförståelse rörande 

Landstingets verksamhet. Det finns i och med det risk, att följdfrågor i intervjuer färgas av 

författarnas egna erfarenheter och även risk, att respondenterna inte uttrycker sig lika 

informativt som de hade gjort, om området varit helt okänt för intervjuaren. Enligt Kvale 

(1997) är det viktigt i en halvstrukturerad intervju att kompletterande frågor ställs på ett 

flexibelt sätt för att fånga upp svar och berättelser från respondenterna. Vi har försökt 

undvika, att vår förförståelse ska färga resultatet genom att använda oss av öppna 

intervjufrågor och följdfrågor som styr respondenten till att beskriva sina egna upplevelser 

och som intervjuare vara öppet lyssnande på de svar, som respondenterna gav.  

Antalet respondenter är åtta stycken och vi upplever, att det antalet gav den mättnad vi 

sökte ifråga om tydligt återkommande teman och svar. Vi kan dock inte med säkerhet säga, 

om fler respondenter ytterligare hade stärkt reliabiliteten i vårt resultat.  
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Performance appraisals 

- a study of the performance appraisals significance as a tool for 

development in the public sector. 

 
Anders Larsson and Åsalill Olsson 

 

Performance appraisals have been given a central role in leading businesses in the public 

sector and are seen as a tool to create development opportunities and achieve better results. 

This has resulted that performance appraisal in many organizations takes up capacity and 

time. This was the starting point of our interest to study whether the time spent on 

performance appraisals effectively pays for itself in the organization, in other words whether 

the effects expected actually are achieved. The paper examines first line managers` views on 

staff appraisal purposes and effects of a function within the Landstinget. The survey design, 

methodology and transaction are of qualitative and quantitative method with three different 

sources: literature review of previous research, interviews with first line managers in 

Landstinget Västmanland and the results from an employee satisfaction survey conducted on 

behalf of Landstinget Västmanland. The result shows that the majority of first line managers` 

views on the purpose of staff appraisal are that they have a focus on the individual worker and 

the work environment and not to any significant degree is their purpose linked to the work 

place goals or to improve the performance of the organization.  

 

Keywords: leadership, performance appraisals, leadership styles, leader behavior, leader. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


