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Tack!  
 

Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter för att de tog sig tid till att ställa upp på 

intervju. Utan deras medverkan hade vi inte kunnat genomföra denna studie. Vidare vill 

vi tacka vår handledare Ulrica Nylén för hennes värdefulla kommentarer under arbetets 

gång. Hennes återkoppling har varit guld värd. Slutligen vill vi tacka vänner och familj 

som stöttat oss under arbetets gång.  
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Sammanfattning  
 

Ledarskapsutveckling anses av många företag vara ett verktyg för att öka en organisations 

konkurrenskraft; denna utveckling sker vanligen genom kurser och utbildningar. Ett 

stående problem som har uppdagats gällande dessa kurser och utbildningar rör 

sammanhanget som de genomförs i. Ofta genomförs kurserna utanför den verklighet som 

ledarna normalt arbetar i; exempelvis anordnas utbildningar på annan ort. Denna 

problematik leder till att resurserna som investeras i ledarskapsutveckling inte resulterar 

i effektiva resultat, varken för ledarna eller företagen. 

 

Ett verktyg som företag ofta använder för utveckling av sin personal i allmänhet är 

medarbetarsamtal. Dessa samtal är regelbundna och sker i samma kontext som personalen 

vanligen arbetar i. Ledarskapsutveckling och den svenska varianten medarbetarsamtal är 

två områden som oss veterligen inte har sammankopplats i tidigare forskning. Vårt syfte 

i denna uppsats är att skapa förståelse gällande vilka möjligheter som finns för 

ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal. Vidare har vi även sökt förståelse för 

huruvida individuella skillnader, såsom synen på sitt eget ledarskap samt ledares 

benägenheten till självutveckling, potentiellt påverkar utvecklingen som sker genom 

medarbetarsamtal. För att skapa förståelse kring dessa områden behandlar vi i denna 

uppsats tidigare forskning gällande ledarskapsutveckling, medarbetarsamtal, 

transaktionellt-transformerande ledarskap samt självutveckling för ledare. Utifrån denna 

teoretiska förståelse har vi använt oss av en kvalitativ metod och semistrukturerade 

intervjuer för att besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. 

 

I uppsatsen har vi valt att avgränsa oss till tjänstesektorn och efter intervjuer med sju 

respondenter, som alla är ledare, har vi använt oss av en tematisk analys där vi kopplar 

deras svar till befintlig teori och även söker att uppfylla uppsatsens syfte. Utifrån vår 

analys har vi kunnat konstatera att det finns möjligheter för ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal. Vi menar att dessa möjligheter främst gäller inommänsklig utveckling, 

snarare än mellanmänsklig, samt att åtminstone två faktorer påverkar potentialen av 

denna utveckling. Den överordnade ledaren i samtalen har en stor betydelse för 

möjligheterna till ledarskapsutveckling genom dessa samtal. Den andra påverkande 

faktorn är huruvida medarbetarsamtalen har formella inslag av ledarskap eller ej. Vi har 

inte kunnat se att synen ledarna har på sitt eget ledarskap eller att benägenheten till 

självutveckling påverkar vad ledarna har lärt sig om ledarskap av medarbetarsamtalen. 
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1. Inledning 
I detta kapitel presenteras den problembakgrund samt det forskningsgap som ligger till 

grund för studien. Utifrån forskningsgapet presenterar vi studiens frågeställning samt syfte. 

Slutligen redogör vi för studiens teoretiska och praktiska bidrag samt avgränsningar. 

 

1.1 Val av ämne 
 
Vi som har skrivit denna uppsats studerar båda på Civilekonomprogrammet vid Umeå 

Universitet, med inriktning mot Management. Inriktningen har präglats av kurser som 

behandlar organisation och ledarskap, och vi anser själva att vi har fått en god inblick i 

ämnet under utbildningens gång. På ett personligt plan har ledarskap intresserat oss båda 

länge och vi har såväl positiva som negativa upplevelser av detta från tidigare jobb. Vår 

erfarenhet är att ledarskap skapar ringar på vattnet: alla personer på arbetsplatsen 

påverkas av det ledarskap som finns. Det borde därför vara av stort intresse för 

organisationer att kontinuerligt utveckla ledarskapet, då det har stor inverkan på all 

personal. Sett ur ett större perspektiv lever vi idag i ett samhälle som präglas av snabba 

förändringar och ständigt förnyade krav, till stor del på grund av globaliseringens 

framfart. Detta är ytterligare en anledning till varför företag bör se till att kontinuerligt 

utveckla och anpassa ledarskapet på alla nivåer i företaget. För att åstadkomma denna 

utveckling kan organisationer använda sig av olika utbildnings- och utvecklingsinitiativ. 

 

1.2. Problembakgrund 

 

1.2.1 Ledarskap 
 

När begreppet ledarskap började diskuteras i början av 1900-talet var samhällssynen att 

en ledare föds in i sin roll; ledarskap var inte någonting som kunde läras ut (Schedlitzki 

& Edwards, 2014, s. 22). Detta antagande gjorde att den initiala forskningen kring 

ledarskap kretsade runt vilka egenskaper födda ledare hade gemensamt. Till exempel 

menade man att ledare ofta innehar egenskaper såsom intelligens, självförtroende och 

bestämdhet (Northouse, 2007, s. 18). Ledarskapsforskningen har utvecklats en hel del 

sedan dess. Att beskriva ledarskap i form av en individs medfödda egenskaper räcker inte 

för att beskriva ledarskapets natur idag. Dagens forskningslitteratur beskriver ledarskap 

som en utvecklingsbar kompetens och en social process med inneboende komplexitet 

(Schedlitzki & Edwards, 2014, s. 5). Dinh et al. (2014, s. 55) menar att det idag går att 

identifiera minst 66 olika teorier inom ledarskapsforskning. Förutom många teorier kring 

ledarskap finns även en hel del definitioner. En välanvänd definition av ledarskap är: 

Ledarskap handlar om att påverka en grupp människor i syfte att uppnå ett gemensamt 

mål (Northouse, 2007, s. 3). Ledarskap är med andra ord ett viktigt verktyg för 

organisationer att kunna nå framgång och utan ett välfungerande sådant stannar många 

företag upp. 

 

I denna uppsats kommer begreppet “ledare” vara frekvent återkommande. Vi vill här 

klargöra för läsaren vad vi menar med ledare. Enligt George & Jones (2012, s. 365) kan 

ledare vara formella eller informella. En informell ledare har ingen formell auktoritet i 

företaget men kan ändå utöva betydande inflytande tack vare speciella färdigheter och 

talanger (George & Jones, 2012, s. 365). En formell ledare är en ledare som har fått 
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auktoritet av företaget att influera andra anställda i syfte att uppnå företagets 

organisatoriska mål. Fortsättningsvis i denna uppsats, när vi skriver om ledare, syftar vi 

uteslutande på formella ledare.       

 

1.2.2 Ledarskapsutveckling 
 

Ledarskapsutveckling är ett forskningsområde som har växt på senare år (Day et al., 2014, 

s. 63). Skiftet gällande synen på ledarskap, från att födas in i sin roll som ledare till att 

vara en utvecklingsbar kompetens och social process, har gett incitament för att satsa mer 

resurser på att utveckla sina ledare (Day et al., 2014, s. 64). Ledarskapsutveckling handlar 

om att bevara och utveckla ledarskapet i en organisation och således även humankapitalet 

och det sociala kapitalet (Day, 2001, s. 586). Humankapital existerar inom individer 

medan socialt kapital är något som skapas mellan människor; båda är viktiga byggstenar 

för en organisation. Till exempel menar forskningen att humankapital är positivt 

korrelerat med ett företags fortlevnad och resultat (Colombo & Grilli, 2005; Dimov & 

Shepherd, 2005; Gimeno et al., 1997). Socialt kapital skapar värde för organisationen 

genom att ge förutsättningar för resursutbyte inom organisationen samt samarbete med 

externa parter (Burt, 1997, s. 339; Bouty, 2000, s. 62).      

 

Resultatet från en studie, gjord för drygt 20 år sedan av American Society of Training and 

Development (ASTD) (1995, refererad i Day, 2001, s. 586) visade att 85 % av inhemska 

företag använde sig av så kallade klassrumsprogram som verktyg för 

ledarskapsutveckling. Även om denna studie inte är genomförd i Sverige signalerar detta 

om hur det har sett ut inom näringslivet generellt. Ett klassrumsprogram är enligt Day 

(2001, s. 586) ett specialutformat utvecklingsprogram som äger rum på en förutbestämd 

plats. Ett exempel på detta är då en ledare flyttas från sin naturliga arbetsmiljö för att delta 

i en ledarskapskurs på annan ort.  

 

Day (2001, s. 586) poängterar att dessa klassrumsprogram saknar möjlighet att dels kunna 

överföra den kunskap som lärs ut på kurserna till praktisk nytta samt att det medför höga 

kostnader för företaget. Detta är något som styrks av Larsson & Holt Larsen (1992, s. 33) 

som även de tar upp bristerna med den traditionella ledarutvecklingen. De menar att 

företag allt för ofta skickar iväg sin personal på antingen interna eller externa 

ledarskapsutbildningar som saknar vidare relevans för deras dagliga arbete. Programmen 

“...lever i alltför högre grad sitt eget liv vid sidan av företaget” (Larsson & Holt Larsen 

1992, s. 33). Författarna poängterar vidare att begreppen lära och samtidigt arbeta ofta 

behandlas som separata begrepp när dessa egentligen borde förenas. Verkliga 

arbetssituationer bör betraktas som en god utgångspunkt för lärande. Örtenblad (2009, s. 

33) instämmer i denna kritik och menar att det kan vara svårt att omsätta en 

företagsinitierad ledarskapsutbildning i praktiken, då dessa tenderar att bli alltför 

teoretiska samt sakna relevant kontext.  

 

Idag, 20 år efter att ASTD publicerade sin rapport, har mycket hänt inom området 

ledarskapsutveckling. I praktiken lägger företag mycket resurser på olika typer av 

ledarskapsutveckling: Det anses vara ett verktyg för att skapa konkurrensfördelar 

(Bilhuber Galli & Müller-Stewens, 2012, s. 176). I en rapport från 2015 uppskattas det 

att ungefär 50 miljarder dollar investeras årligen i ledarskapsutveckling av företag världen 

över (Sinar et al., 2015, s. 13). Det är svårt att hitta exakta siffror om just 

ledarskapsutveckling i Sverige, men i en tid där globalisering blir allt mer påtagligt måste 
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även svenska företag fokusera på ledarskapsutveckling för att kunna konkurrera på 

världsscenen.   

 

Trots de ansenliga investeringarna och utvecklingen inom området kvarstår emellertid 

problem med de flesta initiativ relaterade till ledarskapsutveckling (Gurdjian et al., 2014; 

Kaiser & Curphy, 2013, s. 295; Sinar et al., 2015, s. 13). Det finns idag olika förklaringar 

och åsikter angående varför avkastningen är så låg från ledarskapsutveckling i praktiken. 

Exempelvis menar Gurdjian et al. (2014) att allt för många företag utgår från antagandet 

att alla utvecklingsinitiativ passar i alla sammanhang; faktum är dock att den 

organisatoriska kontexten är enormt viktig att ta hänsyn till vid utvecklingsinitiativ. 

Förutom de upplevda problemen ur ett företagsperspektiv anser endast 37 % av ledare i 

en omfattande studie av Sinar et al. (2015, s. 13) att initiativ inom ledarskapsutveckling 

är tillfredsställande och effektiva. Författarna av ovan nämnda studie menar vidare att 

denna andel inte har ökat under de senaste sju åren. Detta är anmärkningsvärda siffror 

och det är möjligt att ledarnas missnöje hör ihop med den bristande hänsynen till 

kontexten i dessa satsningar.  

 

Författarna Reichard & Johnson (2011, s. 33) och Boyce et al. (2010, s. 159) har också 

uppmärksammat problematiken kring dagens formella satsningar inom 

ledarskapsutveckling. Reichard & Johnson anser att företag kan gynnas av andra 

alternativ till dessa program i syfte att förbättra ledarskapsutvecklingen. De menar att ett 

kompletterande alternativ till formella ledarskapsutvecklings-program är självutveckling 

för ledare.  

 

1.2.3 Självutveckling för ledare 
 

Ett relativt nytt område inom ledarskapsutveckling handlar om att ledaren på eget initiativ 

utvecklar sitt ledarskap, leader self-development (Day et al., 2014, s. 68). Vi kommer 

hädanefter använda oss av begreppet “självutveckling för ledare”. Detta kan ses som ett 

komplement till traditionell ledarskapsutveckling som sker genom formella 

utbildningsprogram (Orvis & Ratwani, 2010, s. 658). Med tanke på de höga kostnaderna 

som formella utbildningsprogram innebär, svårighet med kontext, samt att förändringar 

sker i allt snabbare takt, har självutveckling vuxit fram som ett allt viktigare alternativ till 

att utveckla ledare (Orvis & Ratwani, 2010, s. 657). Reichard & Johnson (2011, s. 35) 

beskriver att alla självinitierade beteenden som syftar till att utveckla personens egna 

ledarskapsförmågor bör definieras som självutveckling för ledare. Boyce et al. (2010, s. 

161) använder sig av en utförligare definition: En självutvecklande ledare är ansvarig för 

att identifiera vad som ska utvecklas, specificera utvecklingsprocesserna och identifiera 

vilka resurser som krävs för att genomföra dessa processer. 

 

I en representativ artikel för området studerade Boyce et al. (2010) bland annat vilka 

egenskaper som bidrar till självutvecklingsaktiviteter gällande ledarskap. Personer som 

anser att deras jobb och karriär är en central och viktig del av deras liv, samt personer 

som har en stark vilja att utmana sig själva i syfte att bemästra nya färdigheter, visade sig 

vara mer benägna att syssla med självutveckling av ledarskap (Boyce et al., 2010, s. 173). 

Med andra ord finns det vissa specifika egenskaper som kan kopplas till självutveckling 

av ledarskap. Vi anser därför att dessa egenskaper möjligtvis är en viktig del för att 

förklara hur ledare utvecklas, vare sig det gäller via formella utbildningsprogram eller 

andra initiativ.  

 



 

 4 

1.2.4 Syn på ledarskap 
 

Som nämnt är ledarskapsutveckling i form av formella satsningar ämnat att påverka en 

individs utveckling. Denna tänkta ledarskapsutveckling kan möjligtvis påverkas av hur 

villig personen i fråga är att syssla med självutveckling. Vi anser att det finns ytterligare 

en potentiell faktor som kan påverka ledarskapsutveckling: Ledarens syn på sitt eget 

ledarskap. Detta resonemang stärks av Bass (1999, s. 14) som menar att individens syn 

på ledarskap har betydelse för vilken ledarskapsstil som denne försöker anamma i 

praktiken. Intuitivt borde detta i sin tur påverka hur ledarskapsutveckling sker (Bass, 

1999, s. 15). Det ter sig rimligt att två personer med olika syn på sitt eget ledarskap, och 

således två olika ledarstilar, upplever former av ledarskapsutveckling på olika sätt. De 

värderingar och tankar som en person har om ledarskap kan potentiellt påverka vilka 

lärdomar som denne tar med sig från sin egen ledarskapsutveckling.  

 

I syfte att förklara hur ledare influerar sina anställda har olika ledarskapsteorier och 

ledarskapsstilar utvecklats av forskare genom åren (Dinh et al., 2014). En modell som 

ofta används inom forskningsområdet ledarskapsutveckling är den transaktionella-

transformerande modellen (Pearce, 2007, s. 357). Denna modell introducerades av Burns 

år 1978 (Bass, 1999, s. 9) och här delas ledarskap in i transaktionellt och transformerande 

ledarskap, från engelskans transactional leadership och transformational leadership. 

Bass (1999, s. 11) menar att dessa ledarskapsstilar inte utesluter varandra; däremot är en 

ledare ofta närmare förknippad med en av dessa stilar. Även om denna indelning av 

ledarskap introducerades för cirka 40 år sedan, dominerar denna modell inom 

ledarskapsforskningen även idag (Bass et al., 2003; Judge & Piccolo, 2004; Wolfram & 

Gratton, 2014). Transaktionellt ledarskap syftar till att motivera sina anställda antingen 

genom potentiell belöning eller tillrättavisning (Wolfram & Gratton, 2014, s. 340). 

Transformerande ledarskap syftar till att motivera sina anställda genom att få människor 

att bli känslomässigt engagerade. Här syftar ledarskapet mer till de socialt och relationellt 

orienterade aspekterna av ledarskap, snarare än den individuella prestationen i sig 

(Wolfram & Gratton, 2014, s. 340).   

 

Den transaktionella-transformerande ledarskapsmodellen täcker in många möjliga 

aspekter av hur ledarskap kan utövas. Många som arbetar med att utforma 

ledarskapsutvecklingsinitiativ anser att en transaktionell ledarskapsstil är rationell och 

effektiv, vilket bidrar till företagets effektivitet och bibehåller denna effektivitet (Cox et 

al., 2003, s. 169). Cox et al. menar vidare att utveckling av transformerande ledarskap, 

till skillnad från utveckling av transaktionellt ledarskap, gör att ledare kan förse företag 

med en långsiktig vision som ger arbetet ett högre syfte. En formell ledarskapsutbildning 

kan därför utformas på olika sätt beroende på vad företagen vill uppnå i praktiken. På 

samma sätt borde en ledares syn på sitt eget ledarskap utgöra en grund för vad denne lär 

sig och vill uppnå genom ledarskapsutvecklingsinitiativ. Ett potentiellt exempel på ett 

sådant initiativ är medarbetarsamtal. Medarbetarsamtal är något som i princip alla företag 

använder sig av idag för att utvärdera och utveckla sin personal.  

 

1.2.5 Medarbetarsamtal   
 

Medarbetarsamtal introducerades i Sverige på 1960- och 1970-talet då tankar om kvalitet 

i arbetslivet och hur detta kunde stärkas och utvecklas fick allt större utrymme i samhället 

(Engquist, 1990, s 23). På 1990-talet fick vidare humankapital, det vill säga människors 

kunskaper och färdigheter, en allt större betydelse jämfört med realkapital, alltså 
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produkter, maskiner och redskap (Engquist, 1990, s. 14). Detta skifte från real- till 

humankapital berodde på att marknaden började ställa allt högre krav på en teknisk och 

social kompetens för att kunna tillfredsställa kundernas behov och allt mer komplexa 

krav. Som ett resultat av detta började företag investera allt mer i att utvärdera 

medarbetarnas prestation och tillhandahålla möjligheter för deras utveckling, och så är 

läget än idag.  

 

Företag använder idag just medarbetarsamtal för att göra denna personliga utveckling 

möjlig, men även för att utveckla företaget som helhet (Jakobsen et al., 2010, s. 60). Det 

krävs att man värnar om personalen för att fortsätta vara relevant i näringslivet som 

ständigt förändras. Att medarbetarna får verktyg till att utveckla sin 

problemlösningsförmåga, sitt engagemang och sin skicklighet så mycket som möjligt blir 

därmed en nyckelfaktor för företagets framgång (Engquist, 1990, s. 14). Røvik (2000, s. 

50) definierar medarbetarsamtal på följande vis: 

 

“Ett medarbetarsamtal är ett periodiskt (i meningen regelmässigt återkommande), 

systematiskt (i meningen planlagt och väl förberett) och förpliktigande personligt samtal 

mellan en ledare och en medarbetare om förhållandet mellan den enskilde och 

verksamheten.” 

 

Det ursprungliga syftet med medarbetarsamtal delas upp i två perspektiv: 

värderingsperspektivet och utvecklingsperspektivet (Mikkelsen, 1998, s. 23). 

Värderingsperspektivet fokuserar på en mer renodlad prestationsbaserad utvärdering som 

lägger en grund för exempelvis lön och belöning. Utvecklingsperspektivet fokuserar på 

att klargöra vilket behov som finns av utbildning och träning samt annat som kan hjälpa 

individen inför framtida prestationer. Detta visar att det finns såväl en tillbakablickande 

del som en framåtblickande inom medarbetarsamtal. Tyngden ligger dock ofta på den 

framåtblickande delen, alltså utvecklingsperspektivet (Engquist, 1990, s. 29-30). 

Medarbetarsamtalet har därefter successivt utvecklats och fått en egen betydelse som är 

unik för just Sverige. Fokus ligger idag mer på tillfredsställelse, livskvalitet på 

arbetsplatsen och motivation snarare än endast medarbetarens prestation (Lindgren, 2001, 

s. 21). 

 

Det råder ingen tvekan om att medarbetarsamtal syftar till att utveckla personalen: 

Samtalsformen kan ses som ett verktyg för den individ som är i fokus för samtalet. 

Medarbetarsamtalet ses idag av många organisationer som ett verktyg för att utveckla sitt 

humankapital, och således även verksamheten som helhet. Vi ser här en möjlighet för att 

använda denna samtalsform som ett verktyg även gällande ledarskapsutveckling. Dessa 

två områden är något som existerande litteratur inte kopplar samman eller ger utrymme 

för. 

 

1.3 Forskningsgap 
 

Ledarskapsutvecklingsinitiativ tar idag sällan hänsyn till den praktiska kontexten på 

arbetsplatsen. De utbildningar eller program som används sker ofta i ett sammanhang som 

skiljer sig märkbart från den verklighet som existerar i det vardagliga arbetet. Vidare är 

dessa initiativ ofta kostsamma för företagen, och de ibland tvivelaktiga resultaten av dessa 

satsningar blir därför problematiskt. Dessutom innebär försummandet av den 

arbetsplatsspecifika kontexten ett problem för ledarna som är i fokus för 

ledarskapsutvecklingen. De får svårt att överföra vad de har lärt sig till deras dagliga 
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arbete. En möjlig väg runt detta hinder är att se på medarbetarsamtal som 

ledarskapsutveckling. Medarbetarsamtal går ut på att utveckla sin personal genom att ge 

återkoppling på tidigare arbetsinsatser samt att kartlägga behov för framtida utveckling. 

Då medarbetarsamtal har medarbetarens dagliga arbete som utgångspunkt ges 

återkopplingen i en relevant kontext. Således blir lärdomarna från detta samtal lättare att 

överföra till faktisk utveckling och praktisk nytta. Medarbetarsamtal är något som de 

flesta företag i Sverige använder sig av idag. Den konventionella synen på 

medarbetarsamtal representeras av den röda markeringen i figuren nedan.   

 

 

 

 
Fig. 1. Förtydligande över studiens fokusområde gällande medarbetarsamtal. 

 

Här sker medarbetarsamtalet mellan en medarbetare längst ner i företagets hierarki och 

dennes närmaste ledare, här benämnd underordnad ledare. I denna uppsats kommer vi att 

flytta oss uppåt i hierarkin till den gröna markeringen och fokusera på den underordnade 

ledaren markerad i gult. Då vi anammar ett ledarskapsutvecklingsperspektiv anser vi att 

en undersökning av medarbetarsamtal högre upp i hierarkin är relevant. Här är båda 

individerna formella ledare och vi anser därför att detta samtal möjliggör en bättre grund 

för potentiell ledarskapsutveckling än om vi hade fokuserat på en ledare i ett 

konventionellt medarbetarsamtal (röd markering). Aktörerna i den gröna markeringen 

utövar båda ledarskap i sitt dagliga arbete och vi anser att detta är en viktig förutsättning 

för att kunna ge relevant återkoppling och förslag till utveckling inom ramen för 

ledarskap.    

 

Vi ser alltså medarbetarsamtal som ett potentiellt verktyg för ledarskapsutveckling. Två 

dimensioner som kan ge oss ytterligare förståelse kring detta är självutveckling för ledare 

samt synen på ledarskap. Självutveckling för ledare, leader self-development, är ett 

relativt outforskat område inom ledarskapsutveckling. Enligt forskningen finns det 

personliga egenskaper som har ett positivt samband med benägenheten att syssla med 

självutveckling. Hur en ledare väljer att använda återkopplingen denne får under ett 
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medarbetarsamtal kan möjligtvis påverkas av denna villighet att på egen hand utveckla 

sitt ledarskap. Den andra dimensionen, synen på av ledarskap, kan också ha en möjlig 

påverkan på ledarskapsutvecklingen som sker för ledaren i fråga. En ledare som ser på 

ledarskap som en bytesrelation kanske använder återkopplingen denne får under ett 

medarbetarsamtal på ett annat sätt än en ledare som identifierar sig mer med 

transformerande ledarskap. 

 

Som nämnt är ledarskapsutveckling ett viktigt område för företag idag. Dels för att kunna 

hänga med på de ständigt nya krav som ställs och de snabba förändringar som sker på 

dagens marknader. Men även för att skapa eventuella konkurrensfördelar i strävan att nå 

framgång. Att se på medarbetarsamtal som ett möjligt verktyg för ledarskapsutveckling 

är ett perspektiv som vi inte stött på i några befintliga studier. Medarbetarsamtal som 

samtalsform är unikt för Sverige och det finns därför relativt få studier om fenomenet 

(Jakobsen et al., 2010, s. 61). Med tanke på de brister som det finns kring många 

satsningar inom ledarskapsutveckling tycker vi att det är dags att vända på denna sten för 

att se vilka lärdomar som finns att hämta. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Vilka möjligheter finns för ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal med sin 

överordnade ledare? 

 

1.5 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att skapa förståelse kring vilka möjligheter ledare har att 

använda sig av medarbetarsamtal som ett verktyg för sin egen ledarskapsutveckling. 

Vidare vill vi ta reda på hur benägenheten att själv utveckla sitt ledarskap samt hur synen 

på sitt eget ledarskap kan påverka möjligheterna till ledarskapsutveckling genom denna 

samtalsform. Vi söker att skapa förståelse utifrån ledarnas perspektiv: Deras egna 

erfarenheter och självupplevda utveckling är i fokus för denna studie. 

 

1.6 Teoretiskt bidrag 
 
I denna uppsats avser vi att koppla samman teorier inom ledarskapsutveckling, 

medarbetarsamtal, självutveckling för ledare samt syn på ledarskap. Det forskningsgap vi 

har funnit handlar om att identifiera i vilka avseenden en ledare kan använda sig av 

medarbetarsamtal för ledarskapsutveckling. Då ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal inte kopplats samman i tidigare forskning vill vi med denna uppsats 

bidra till en större förståelse för hur dessa separata fenomen kan fungera tillsammans. Det 

finns alltså forskning inom dessa områden var för sig, men tillsammans upplever vi att 

det finns ett gap. Genom att använda en empirisk studie för att undersöka 

sammankopplingen av dessa fenomen i verkligheten, hjälper detta oss att skapa en ökad 

förståelse för i vilka avseenden en ledare kan använda sig av medarbetarsamtal som 

potentiellt verktyg till ledarskapsutveckling. Med denna uppsats vill vi med andra ord 

bidra till det gap i forskningen kring hur denna sammankoppling förefaller i 

verkligheten.    
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1.7 Praktiskt bidrag 
 
Idag lägger företag stora resurser på att utveckla ledare och ledarskap genom olika 

initiativ. Som vår problembakgrund visar finns det dock brister i hur dessa 

ledarskapsutbildningar kan omsättas i praktiken. Avsevärda resurser går till spillo och 

ledarna själva får inte möjlighet att utvecklas i sin arbetsspecifika kontext. 

Medarbetarsamtal är något som i stor utsträckning redan förekommer bland företag i 

Sverige, på såväl lägre hierarkiska nivåer som på högre där ledare har medarbetarsamtal 

med sin överordnade. Vi ser här en möjlig potential i att använda den redan avsatta tiden 

för att även kunna utveckla ledarskapet. Medarbetarsamtal syftar till stor del till att ge 

återkoppling på det arbete som utförts, som grund till framtida utveckling. Vi vill med 

denna uppsats hjälpa företag att uppmärksamma den möjlighet som medarbetarsamtal 

kan innebära.   

 

1.8 Avgränsning 
 
I denna uppsats kommer vi endast att fokusera på underordnade ledare inom företag, 

likställda exempelvis en gruppchef. Med andra ord kommer vi inte att kontakta denna 

ledares överordnade chef eller andra aktörer då vi inte avser undersöka just deras 

upplevelser kring ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal.  

 

Vi har vidare avgränsat oss till företag inom den privata sektorn och därmed uteslutit 

organisationer inom den offentliga sektorn. Denna avgränsning gör vi då företag inom 

den privata sektorn är vinstdrivande, vilket gör att man möjligtvis värnar mer om sitt 

human- och socialkapital, för att på så sätt skapa konkurrensfördelar. Därför anser vi att 

privata sektorn är en relevant avgränsning för vår studie. 

 

Slutligen anser vi att det är relevant att undersöka en sektor där människors färdigheter 

och sociala relationer är särskilt betydelsefulla. Vi har därför valt att avgränsa oss till 

företag som arbetar inom tjänstesektorn. Till skillnad från den tillverkande sektorn, där 

produkten ofta är i förgrunden, menar vi att inom tjänsteföretag är humankapital och 

socialt kapital särskilt viktiga. I kontrast till tillverkande företag menar exempelvis 

Sveiby (1996, s. 16) att det inom tjänsteföretag är personalen som är deras viktigaste 

tillgång. Dessutom ter det sig rimligt att tjänsteföretag till större grad förlitar sig på sitt 

humana och sociala kapital, då dessa företag inte har en lika stor andel realkapital att ta 

hänsyn till jämfört med producerande företag. Det är därför naturligt för studien att göra 

denna avgränsning och endast fokusera på tjänsteföretag. 
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2. Teoretisk metod 
I detta avsnitt presenteras de metodologiska utgångspunkter samt den forskningsansats 

studien bygger på. Vidare följer en argumentation för vald forskningsstrategi, vilken 

förförståelse vi har för de områden som studien behandlar samt tillvägagångssätt vid 

valda teorier. Avslutningsvis analyserar vi tillförlitligheten av de källor vi använt i denna 

studie.  

 

2.1 Ontologi 
 
Ontologi är läran om varande. Objekt som analyseras kan exempelvis anses existera 

självständigt och oberoende av kontext; men samma objekt kan även ses som något 

flytande och socialt konstruerat (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 11). Två läger inom 

ontologin är objektivism och konstruktionism (Bryman, 2011, s. 36). Inom objektivismen 

anser man att sociala händelser och fenomen existerar i en verklighet som inte påverkas 

av sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Denna ståndpunkt förekommer oftare i 

naturvetenskapen än inom samhällsvetenskapen.  

 

En annan ontologisk ståndpunkt, som kommer att gälla för oss i denna uppsats, är 

konstruktionism. Inom konstruktionismen skapas sociala företeelser kontinuerligt av 

sociala aktörer (Bryman & Bell, 2013, s. 43); verkligheten existerar inte separerat från de 

individer som är inblandade. Då vi avser att ta reda på vilka möjligheter medarbetarsamtal 

kan innebära för ledarskapsutveckling, utifrån ledares upplevelser, anser vi att denna 

ståndpunkt är relevant. I enlighet med konstruktionismen, som är kritisk mot tanken på 

att det finns en självständig och isolerad verklighet (Justesen & Mik-Meyer, 2001, s. 12), 

anser vi att våra studieobjekt och även vi själva är medskapare till den verklighet vi 

observerar. Vi ser exempelvis på medarbetarsamtal som något flytande, ett fenomen som 

våra studieobjekt är med och påverkar. Då vi har tagit en konstruktionistisk ställning är 

en kvalitativ studie ett relevant val för att kunna uppmärksamma en, enligt oss själva, 

mångfacetterad verklighet. Ontologi och nästkommande sektion, epistemologi, är två 

områden som hör ihop (Widerberg, 2002, s. 27). Vår konstruktionistiska ståndpunkt hör 

med andra ord ihop med ställningstagandet som vi gör i avsnittet nedan.   

 

2.2 Epistemologi 
 

Epistemologi, eller kunskapsteori, är läran om kunskap (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 

11; Widerberg, 2002, s. 27). De främsta frågorna som behandlas inom epistemologin är 

under vilka förutsättningar vi anser ha skapat kunskap och vilka principer som styr 

rationell övertygelse (Feldman, 2003, s. 1). Två kontrasterande synsätt inom 

epistemologin är positivism och interpretivism (Silverman, 2011, s. 170). I 

naturvetenskapen väljs ofta positivism som kunskapsteoretisk ståndpunkt (Bryman & 

Bell, 2013, s. 35). Inom positivismen anses kunskap vara någonting objektivt som endast 

kan skaffas på ett värderingsfritt tillvägagångssätt (David & Sutton, 2016, s. 77–78). 

Forskarens roll enligt positivismen är att behandla det som studeras utifrån ett objektivt 

synsätt och denne bör vidare inte påverka det som studeras (Widerberg, 2002, s. 24). Här 

avser forskarna finna fakta om omvärlden som visar på validitet och reliabilitet, svaren 

skall alltså kunna ge så pass tillförlitlig kunskap att dessa går att generaliseras (Silverman, 

2011, s.169; Wallén, 1996, s. 27).  
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Kritik mot detta synsätt, att människan skall ses som ett objekt och därför utesluter att 

inkludera faktorer såsom känslor och upplevelser, är en kritik som vi delar (Wallén, 1996, 

s. 27). Vi kommer därför att anamma ett annat synsätt inom epistemologin som benämns 

interpretivism (Bryman & Bell, 2013, s.38). Detta synsätt kallas även 

tolkningsperspektivet då just tolkning lägger grunden till skapandet av kunskap. En viktig 

ståndpunkt inom interpretivismen är just att människor är fundamentalt annorlunda än det 

naturvetenskapliga studieobjektet; interpretivismen söker således förståelse istället för 

förklaringar i ett försök att fånga upp subjektiviteten i sociala företeelser (Bryman, 2011, 

s. 32). I denna uppsats ämnar vi att förstå mer om vilka möjligheter medarbetarsamtal kan 

innebära för ledarskapsutveckling. Således är det relevant att anta interpretivism som 

kunskapssyn. Detta ger oss förutsättningar att nå en djupare förståelse, vilket är passande 

då våra resultat kommer att tolkas och inte mätas. Det interpretivistiska synsättet går i 

linje med vår verklighetssyn, konstruktionism och även valet av en kvalitativ 

forskningsstrategi. Detta då vi ser på ledarskapsutveckling som en företeelse som 

påverkas av såväl kontext samt de aktörer som är inblandade.  

 

2.3 Forskningsansats 
 

Valet av forskningsansats syftar till att förklara förhållandet mellan teori och praktik 

(Bryman & Bell, 2013, s. 31). I regel finns det här två skilda ansatser som benämns 

deduktiv och induktiv ansats. Beroende på vilken ansats en forskare väljer att anta, 

kommer detta att ha betydelse för hur denne förklarar och slutleder det resultat som 

empirin visar. Vid en induktiv ansats, syftar man till att skapa teori utifrån resultatet av 

utförd forskning (Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). Här vill forskaren alltså skapa teori 

utifrån en empirisk undersökning. I kontrast till denna ansats finns den deduktiva 

ansatsen. Här syftar studien till att använda sig av existerande teori för att generera främst 

hypoteser eller påståenden (Olsson & Sörensen, 2001, s. 35). I motsats till en induktiv 

ansats utgår man här från befintlig teori för att skapa antaganden som sedan prövas i 

verkligheten. Fejes & Thornberg (2015, s. 24–25) menar dock att forskningen idag ofta 

har inslag av båda; att uteslutande hålla sig till en forskningsansats är ovanligt.  

 

I denna uppsats avser vi skapa förståelse kring vilka möjligheter en ledare har att använda 

sig av medarbetarsamtal som ledarskapsutveckling. Som utgångspunkt har vi byggt denna 

uppsats på teori från bland annat ledarskapsutveckling och medarbetarsamtal och har 

således skapat oss en förståelse för dessa två separata fenomen. Kvale & Brinkmann 

(2014, s. 239–240) menar att en deduktiv respektive en induktiv ansats är mest lämplig 

när forskaren känner till det fenomen som undersöks. Vårt syfte är dock att 

sammankoppla två fenomen, något som inte påträffas i befintlig forskning. Vi har därför 

ingen kännedom om denna nya företeelse och således blir en deduktiv eller induktiv 

ansats inte lika relevant för denna studie. Kvale & Brinkmann (2014, s. 240) menar att en 

abduktiv ansats är mer passande i detta fall. Den abduktiva forskningsansatsen är ett 

samspel mellan induktion och deduktion och syftar till att kombinera teori med 

observationer (Fejes & Thornberg, 2015, s. 27; Svensson, 2015, s. 219). Svensson (2015, 

s. 219) beskriver vidare att inom denna ansats använder forskaren allmänna teorier som 

sedan hjälper denne att göra empiriska observationer; observationerna ger forskaren 

förutsättningar till att sedan kunna utveckla eller förändra de allmänna teorierna. I denna 

studie motsvarar medarbetarsamtal och ledarskapsutveckling de allmänna teorierna. 

Ledarnas uppfattning om dessa två fenomen tillsammans utgör de empiriska 

iakttagelserna i denna uppsats. Av dessa anledningar anser vi att en abduktiv ansats är 

relevant för denna studie. 
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En anledning till vårt val av forskningsfenomen är att det inte finns någon redan insamlad 

data specifikt kring denna företeelse. På grund av detta kommer vi att samla in primärdata 

från förstahandskällor för att kunna besvara frågeställningen om vilka möjligheter 

medarbetarsamtal kan innebära för ledarskapsutveckling. Det ska dock poängteras att 

sekundärdata annars kan vara användbart i kvalitativ forskning. Denna typ av data är 

insamlad i ett tidigare sammanhang av andra forskare och kan exempelvis bestå av såväl 

transkriptioner som sammanfattningar (Saunders et al., 2009, s. 256). 

 

2.4 Forskningsstrategi  
 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att genomföra forskning på, antingen genom en 

kvantitativ eller en kvalitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Vid 

empirisk forskning är det viktigt att ta ställning till vilken forskningsstrategi är mest 

lämplig (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 12). Det finns oftast en tydlig skillnad mellan 

en kvalitativ och kvantitativ forskningsstrategi (Bryman & Bell (2013, s. 49). Inom 

kvantitativ strategi vill forskaren samla material som kan kvantifieras; ofta är statistik ett 

viktigt element för att uppnå denna kvantifierbara analys (Justesen & Mik-Meyer, 2011, 

s. 13). Vidare kopplas en kvantitativ forskningsstrategi ofta ihop med en deduktiv ansats, 

positivism och objektivism (Bryman & Bell, 2013, s. 49).  

 

I denna uppsats har vi istället valt att anamma en kvalitativ strategi. Wallén (1996, s. 73) 

förklarar att det finns flera skäl för att välja en kvalitativ forskningsstrategi. Ett av dessa 

skäl är att en kvalitativ strategi bör användas då forskaren undersöker något som är 

subjektivt och abstrakt, såsom exempelvis upplevelser. Då vi ämnar undersöka ledares 

upplevelser av medarbetarsamtal anser vi även av denna anledning att en kvalitativ 

strategi är att föredra.  Wallén (1996, s. 73) beskriver vidare att en kvalitativ strategi med 

fördel bör användas när forskaren ämnar tolka innebörd och symbolik. I denna studie 

kommer vi, förutom att lyssna på vad ledarna faktiskt säger, lägga vikt vid hur de säger 

saker och vilka undermeningar som kan finnas i deras svar. Med andra ord anser vi att en 

kvalitativ forskningsstrategi är lämpligt även i detta avseende.  

 

2.5 Förförståelse 
 

Nästintill allt vi upplever, ser och hör bygger på vår förförståelse (Thurén, 2007, s.60). 

Detta innebär att allt vi har upplevt och lärt oss hittills kommer att ha betydelse för hur vi 

kommer att tolka såväl teori som empiri i denna uppsats. Enligt Ödman (2007, s. 25) är 

det svårt att vara helt objektiv, då förförståelsen hela tiden samverkar med vårt tolkande. 

Då vi utgår från en interpretivistisk position är det viktigt att redogöra vilken förförståelse 

vi har med oss sen tidigare (Widerberg, 2002, s. 26). Ju grundligare vi klargör för vår 

befintliga förförståelse, desto lättare blir resultaten att tolka för läsaren. Utöver denna 

fördel blir den genererade kunskapen mer tillförlitlig och nyanserad (Widerberg, 2002, s. 

26). Till följd av dessa argument redogör vi härnäst för vår praktiska och teoretiska 

förförståelse. 

 

Ur ett praktiskt perspektiv har ingen av oss någon förkunskap och således heller ingen 

förförståelse om ledarskapsutveckling. Vi har inte deltagit i utvecklingsinitiativ i 

arbetslivet som syftat till att utveckla ledarskap. Att gå in utan förförståelse kring en 

företeelse kan dock vara till fördel i vissa avseenden: vi kan ta med oss en naturlig 
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nyfikenhet och eventuellt fånga upp aspekter som kanske inte är uppenbart för den 

initierade (Saunders et al., 2009, s. 151). Medarbetarsamtal är däremot något vi båda har 

deltagit i, även om vi båda har suttit på medarbetarsidan och inte i ledarens sits. Att vi 

ändå har haft medarbetarsamtal på tidigare arbetsplatser har gett oss en viss förförståelse 

rörande medarbetarsamtalets format. Vidare är vi medvetna om att vår mentala bild av 

medarbetarsamtal kan skilja sig från andras; många kanske aldrig har haft 

medarbetarsamtal eller har haft andra upplevelser av dom.   

 

Vår teoretiska förförståelse inkluderar bland annat utbildning. Varierande kunskap i olika 

ämnen kan resultera i olika idéer om vad som bör vara i fokus samt hur man närmar sig 

ett visst fenomen (Holme & Solvang, 1997, s. 151). Som tidigare nämnt studerar vi båda 

på Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet och har en företagsekonomisk 

inriktning som grund i vår utbildning. Med detta har vi under vår utbildnings gång 

studerat ämnen som behandlas i denna uppsats, exempelvis Leadership, Negotiation and 

Decision Making. Vidare har en av oss läst en blandning av Marknadsföring och 

Management på avancerad nivå medan den andre har haft en renodlad Management-

inriktning. Detta innebär att vissa av de teorier vi behandlar inom ledarskap har påträffats 

tidigare under utbildningens gång. Vi är medvetna om att detta kan göra att vi gör vissa 

antaganden och tar förklaringar för givet samt att vi omedvetet tolkar saker på ett sätt som 

andra som ej läst liknande kurser gör. Å andra sidan har vår utbildning inom detta område 

gjort att vi lättare kan förstå och ta till oss budskap och information ur teori och litteratur. 

Vår teoretiska förförståelse kretsar därmed främst kring ledarskap och 

ledarskapsutveckling då ingen av oss har praktisk erfarenhet av detta. Den enda praktiska 

förförståelse vi har inom ledarskap är att vi haft ledare och sett vikten av att ledaren 

anpassar och utvecklar sitt ledarskap utefter vad vi som anställda har behövt.   

 

2.6 Litteratursökning 
 

Granskning av redan existerande forskning kan ses som startskottet för en 

forskningsprocess (Olsson & Sörensen, 2001, s. 47). Olsson & Sörensen menar även att 

litteraturgenomgången bland annat hjälper forskaren i strävan att formulera en 

vetenskaplig frågeställning samt att upptäcka gap eller problem i redan existerande 

forskningslitteratur. Silverman (2011, s. 46) anser att forskare bör se på 

litteraturgenomgången som en viktig del av arbetet, snarare än en akademisk skyldighet. 

Nedan följer en genomgång av litteratursökningen vi har gjort relaterad till 

ledarskapsutveckling och medarbetarsamtal. Dessa områden tar upp mest plats i vår 

rapport och vi anser därför att genomgången nedan ger en god inblick i hur vi har gått till 

väga för att hitta relevant teori. 

 

I denna uppsats har vi primärt använt oss av Umeå Universitetsbiblioteks sökmotor, och 

således alla databaser som görs tillgängliga via denna sida; vid enstaka tillfällen har även 

Google Scholar använts. Vidare har vi även använt oss av fysisk litteratur som finns 

tillgänglig i universitetsbiblioteket. 

 

Till en början använde vi oss av sökfrasen “leadership development” för att hitta relevant 

litteratur inom ledarskapsutveckling. Vid sökning av vetenskapliga artiklar har vi varit 

noga med att avgränsa våra sökningar i universitetsbibliotekets sökmotor till artiklar som 

är publicerade i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. Då vi snabbt insåg att 

forskningsområdet är väldigt omfattande, valde vi att avgränsa sökningen till artiklar 

publicerade de senaste två åren. I och med detta hittade vi några olika artiklar som gav 
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oss en övergripande förståelse för vilka forskningstrender inom ledarskapsutveckling som 

är aktuella. Vid sidan av denna sökning började vi även leta efter metaanalys inom 

ledarskapsutveckling. Genom att söka efter “leadership development review” hittade vi 

snabbt en artikel från 2014 som går igenom stora delar av den forskning som bedrivits 

under de senaste 25 åren (Day et al., 2014). Även om denna artikel inte har lyckats fånga 

upp all aktivitet kring ledarskapsutveckling gav det oss en god grund. Exempelvis gav 

dessa författare förslag på vetenskapliga artiklar som de anser vara representativa för 

ledarskapsutveckling och alla dess underområden. Vi har därefter via denna metaanalys-

artikel och de representativa artiklarna för området, kunnat navigera oss vidare för att 

skaffa oss en grundlig förståelse om ledarskapsutveckling.  

 

Sökningen gällande medarbetarsamtal inleddes med att söka i universitetsbibliotekets 

sökmotor med ordet “medarbetarsamtal”. Vi har valt att inte söka efter engelska termer 

som är tänkta att motsvara medarbetarsamtal, då vi anser att termen medarbetarsamtalet 

och dess innebörd är unikt för Sverige och därför inte kan motsvaras av forskning 

genomförd i andra länder. Detta kommer vi att vidare diskutera under avsnitt 3.2 

Medarbetarsamtal. Efter 67 träffar avgränsade vi sökningen till artiklar som är 

publicerade i fackgranskade tidskrifter, då återstod fem stycken. I en av dessa artiklar fick 

vi klart för oss att medarbetarsamtal som samtalsform är unika för Sverige; det finns dock 

ett flertal synonymer. Samma artikel bekräftade vår misstanke om att forskningen kring 

medarbetarsamtal är relativt begränsad. För att hitta fler vetenskapliga artiklar testade vi 

att söka på “utvecklingssamtal”, men dessa artiklar var nästan uteslutande inriktade på 

samtal som sker i skolan. För att återgå till sökningen som gjordes med ordet 

“medarbetarsamtal” hittade vi två doktorsavhandlingar som är refererade till i den 

förstnämnda artikeln. För att komplettera denna forskningslitteratur vände vi oss till 

kurslitteratur och handböcker som behandlar medarbetarsamtal. Dessa böckers 

tillförlitlighet behandlas i avsnittet Källkritik nedan.  

 

2.7 Källkritik  
 

Att analysera en källas tillförlitlighet handlar om att bedöma dess sanningshalt (Thurén, 

2003, s. 8). Det finns fyra kriterier att ta hjälp vid granskning av källor: Äkthet, Tid, 

Beroende samt Tendens (Thurén 2003, s. 21; Thurén & Strachal, 2011, s.13–18). Dessa 

fyra kriterier bör alla vara uppfyllda för att en källa skall anses vara tillförlitlig.  

 

Det första kriteriet, äkthet, syftar till att upptäcka om en källa är falsk eller ej (Thurén & 

Strachal, 2011, s.13). Ett exempel på detta kan vara en bild som utger sig för att förklara 

eller föreställa något som i själva verkar föreställer något annat, eller en webbplats som 

sprider falsk information. För att uppfylla äkthetskriteriet har vi i denna uppsats nästintill 

uteslutande använt oss artiklar publicerade i fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. Till 

exempel har vi använt oss av artiklar publicerade i Leadership Quarterly och Academy 

of Management Journal, där innehållet blivit granskat av kvalificerade forskare för att 

stärka dess tillförlitlighet. Med detta anser vi att de artiklar vi valt att inkludera i vår studie 

uppfyller äkthetskriteriet. I vissa fall har vi valt att frångå vetenskaplig litteratur, till 

exempel med Sinar et al. (2015) som presenterar en prognos för globalt ledarskap. Vi 

anser dock att denna källa uppfyller äkthetskravet då det är den sjunde rapporten i följd 

som publicerats av en och samma väletablerade organisation. Vi har även frångått 

vetenskapliga artiklar när vi inte har haft något annat val. Medarbetarsamtal, den svenska 

varianten, finns överlag inte representerade i vetenskapliga artiklar som publicerats i 

fackgranskade tidskrifter. Vi har därför utgått från kurslitteratur, doktorsavhandlingar och 
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handböcker. Kurslitteraturen och doktorsavhandlingarna refererar till varandra vilket vi 

anser är positivt för äkthetskriteriet. Vi vill också poängtera att vi överlag varit skeptiska 

och noggranna vid granskningen av allt material som vi har uppfattat som ovetenskapligt.  

 

Huvudtanken bakom kriteriet tid är att en källa blir mer trovärdig ju nyare den är (Thurén 

& Strachal, 2011, s. 14). Vi i så stor mån som möjligt använt oss av den mest aktuella 

information vi har kunnat hitta; detta gäller speciellt vetenskapliga artiklar. I de fall vi har 

använt oss av äldre information har vi säkerställt att det som presenteras fortfarande är 

relevant idag. Exempelvis har vi använt oss av Days artikel som är skriven år 2001. Även 

om den publicerades för drygt 15 år sedan är den väl citerad i mer samtida artiklar, varför 

vi bedömer att den fortfarande är representativ för forskningsområdet. Det tredje kriteriet, 

beroende, handlar om att tillförlitligheten ökar om två oberoende studier kommer fram 

till samma slutsats (Thurén & Strachal, 2011, s. 15). I de fall vi har upptäckt att två eller 

fler oberoende studier kommit fram till samma sak har vi inkluderat alla dessa källor i 

samma mening, just för att stärka tillförlitligheten. Det fjärde och sista kriteriet tendens 

innebär exempelvis att författaren av en vetenskaplig artikel kan vara partisk i syfte att 

främja sina egna intressen (Thurén & Strachal, 2011, s. 18). På grund av detta kan det 

vara en fördel att granska exempelvis en teoretisk modell utifrån två olika vetenskapliga 

artiklar, där författarna har olika intressen gällande sina studier. Detta kriterium har varit 

svårast för oss att uppfylla; i vissa fall har vi haft svårt att hitta artiklar som uppvisar ett 

alternativ intresse. Vi har ändå försökt få in flera perspektiv från olika artiklar där vi har 

haft möjlighet, även om vi ibland har haft svårt att avgöra om deras intressen skiljer sig 

åt. 
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3. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med en genomgång av ämnet ledarskapsutveckling. Vi kommer att gå 

igenom relevant forskningslitteratur som beskriver området samt hur ledarskapsutveckling 

används i praktiken. Därefter följer ett avsnitt om medarbetarsamtal, som vi ser som ett 

potentiellt verktyg för ledarskapsutveckling. Slutligen behandlar vi syn på ledarskap samt 

självutveckling för ledare.  

 

3.1 Ledarskapsutveckling 
 

Många tror idag att “rätt” ledarskapsteori leder till att effektiv utveckling av ledarskap 

kommer ske per automatik (Day et al., 2014, s. 64). Day et al. menar vidare att detta är 

en missuppfattning; mänsklig utveckling innefattar komplexa processer, och effektiv 

utveckling av ledarskap är inte möjlig utan att ta hänsyn till och förstå dessa övriga 

processer. Det är mot denna bakgrund som ledarskapsutveckling har framkommit som ett 

eget forskningsområde. 

 

3.1.1 Ledarutveckling och humankapital 
 
Ledarskapsutveckling handlar om att utveckla individers inommänskliga och 

mellanmänskliga kompetenser relaterade till ledarskap. Ledarskapsutveckling som 

område kan även delas upp i två delområden: ledarutveckling och ledarskapsutveckling 

(Day, 2014, s. 63). Ledarutveckling syftar till att bevara och utöka en organisations 

humankapital; här inkluderas med andra ord de ovan nämnda inommänskliga 

dimensionerna av ledarskapsutveckling (Day, 2001, s. 584). Vidare syftar delområdet 

ledarskapsutveckling till de mellanmänskliga kompetenserna och ett sätt att stärka 

företagets sociala kapital. Detta delområdet kommer vi att återkomma till i avsnitt 3.1.2 

Ledarskapsutveckling och socialt kapital. Nedan följer en beskrivning av humankapital 

och därefter kopplas detta ihop med ledarutveckling.  

 

Humankapital representerar den mänskliga faktorn i en organisation; de kombinerade 

förmågor som finns och den sammanlagda expertisen ger en organisation sin säregna 

karaktär (Bontis et al., 1999, s. 393). Ur ett rent ekonomiskt perspektiv innefattar 

humankapital de kunskaper och färdigheter hos en individ som bidrar till ekonomisk 

produktivitet. Logiken bakom teorin om humankapital är att utbildning ökar 

produktiviteten och sedermera intäkterna per individ, och bör därför ses som en 

investering (Tan, 2014, s. 412). Tidigare forskning har visat att det finns ett positivt 

samband mellan humankapital och ett företags överlevnad samt framgång (Colombo & 

Grilli, 2005; Dimov & Shepherd, 2005; Gimeno et al., 1997). Att utveckla humankapital 

är alltså en potentiell konkurrensfördel, inte minst på grund av att det är svårt för 

konkurrenter att imitera (Dimov & Shepherd, 2005, s. 6). 

 

Augusto Felício et al. (2014, s. 354–355) ger exempel på kunskaper och färdigheter som 

kan anses tillhöra humankapital. I deras forskningsmodell är humankapital indelat i fyra 

delar: kunskap, erfarenhet, yrkesmässig skicklighet och kognitiv förmåga. Inom 

begreppet kunskap har de valt att inkludera akademisk utbildning och specifik träning/ 

utbildning inom respondenternas yrkesmässiga roller. Erfarenhet inkluderar alla former 

av yrkesmässig erfarenhet, från ledarskapserfarenhet till teknisk erfarenhet. Yrkesmässig 

skicklighet innebär kunskap inom den professionella sfären, där exempelvis 

kommunikationsförmåga och management-kunskap nämns. Slutligen, gällande kognitiv 
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förmåga, har de bland annat valt att inkludera strategiskt tänkande, riskhantering och 

innovationsförmåga. 

 

Day (2001, s. 584) beskriver andra färdigheter som han anser vara i fokus för 

ledarutveckling och som dessutom kan kopplas ihop med humankapital: självkännedom 

(emotionell medvetenhet, självförtroende och självbild), självreglering (exempelvis 

ansvarstagande och förmåga att anpassa sig) samt motivation (initiativtagande, 

hängivenhet och optimism). Nedan följer en mer utförlig beskrivning av de tre 

övergripande begreppen. 

 

Remus et al. (2005, s. 377) beskriver självkännedom som en persons förståelse om sina 

personlighetsdrag, värderingar, motiv, känslor och tankemönster; självmedvetenhet gör 

att man har insikt om sina styrkor och svagheter samt sina känslor och sin personlighet. 

Att exempelvis ha en djup förståelse om sina egna känslor bidrar till ens emotionella 

intelligens (Remus et al., 2005, s. 378). George (2000, s. 1046) argumenterar för att 

emotionell intelligens i sin tur är viktigt för effektivt ledarskap då en ledare med hög 

emotionell intelligens kan förstå och influera sina egna och sina medarbetares känslor. 

En hög grad av självmedvetenhet leder alltså till en ökad effektivitet i ledarskapet, 

samtidigt som det egna psykiska välmående ökar (Remus et al., 2005, s. 378). 

 

Det finns många teorier kring begreppet självreglering. I centrum för de flesta teorier är 

idén att en individ sätter upp mål för sig själv, jämför sina framsteg med dessa mål och 

modifierar sitt beteende eller tankemönster om individens nuvarande tillstånd avviker 

från det uppsatta målet (Lord et al., 2010, s. 545). I moderna organisationer är 

självreglering en viktig kompetens. Vikten av eget initiativtagande och individens ökade 

egenmakt i dagens företag gör självreglering till en viktig ledarkompetens (Lord et al., 

2010, s. 562). Från en ledares perspektiv är självreglering viktigt för att på ett effektivt 

sätt kunna utveckla sitt ledarskap (Nesbit, 2012, s. 208). 

 

Motivation är förmågan att på eget initiativ mobilisera kognitiva och beteendemässiga 

resurser (Bledow, 2013, s. 17). En person som är motiverad kan exempelvis slutföra en 

uppgift även om motgångar dyker upp, och detta utan att behöva söka uppmuntran från 

andra personer. Day (2001, s. 584) menar att initiativtagande, hängivenhet och optimism 

är egenskaper som kan kopplas ihop med motivation. 

 

Humankapital innefattar som sagt den kompetens som existerar inom individer i en 

organisation. Kopplingen mellan ledarutveckling och humankapital är att här handlar det 

om att utveckla en individs kunskaper, färdigheter och förmågor som kan associeras med 

formella ledarskapsroller (Day, 2001, s. 584). Med hjälp av denna inommänskliga 

kompetensutveckling kan en ledare exempelvis modellera en mer korrekt bild av sig själv 

(Gardner, 1993, s. 9, refererad i Day, 2001, s. 584). Till följd av en ökad självinsikt och 

utveckling av andra inommänskliga kompetenser hjälper ledarutveckling individer att 

effektivt prestera i sina formella roller som ledare (Day, 2001, s. 584). 

 

Sammanfattningsvis leder alltså investeringar i humankapital, genom ledarutveckling, till 

en ledares ökade effektivitet samt ger företaget förutsättningar för fortsatt överlevnad och 

framgång. Inom ledarutveckling är dock endast ledaren, individen, i fokus. För att såväl 

organisationen som ledaren ska få maximal utdelning på utvecklingen krävs även en 

investering av tid och resurser i ledarskapsutveckling. Ledarskapsutveckling handlar om 

att utveckla en organisations sociala kapital och ledare via investeringar i mellanmänsklig 
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kompetensutveckling, till skillnad från det fokus som finns på ledarutveckling och 

humankapital.  

 

3.1.2 Ledarskapsutveckling och socialt kapital 
 

Till skillnad från ovan nämnda ledarutveckling fokuserar vi här på det andra delområdet: 

ledarskapsutveckling. Detta delområde handlar om att utveckla en organisations sociala 

kapital och således om de mellanmänskliga dimensioner som ledare är berörda av (Day 

2001, s. 584). Woolcock & Narayan (2000, s. 225) beskriver socialt kapital som “it’s not 

what you know, it’s who you know”. Detta betyder att, till skillnad från humankapital, 

handlar socialt kapital om att skapa nätverk och relationer såväl inom som utanför 

företaget för att förbättra samarbete (McCallum & O’Connell, 2009, s. 156).  

 

McCallum & O’Connell (2009, s. 153) menar att dagens företagsklimat är 

relationsbaserat i större utsträckning än tidigare. Exempelvis präglas många marknader 

idag av snabba förändringar samt att elektronisk kommunikation enklare möjliggör 

samarbete. Detta ställer krav på att ledarskapet måste utvecklas inom såväl humankapital 

som socialt kapital för att skapa balans i företagets prestation (McCallum & O’Connell, 

2009, s. 153). Som tidigare nämnt har ledarskapsforskningen utvecklats från att endast 

fokusera på medfödda ledarskapsegenskaper då detta inte matchar dagens marknad 

(McCallum & O’Connell, 2009; Day, 2001). Nu lyfts istället vikten av den relationella 

kontexten av ledarskap och därmed även dess utveckling i detta avseende. McCallum & 

O’Connell (2009, s. 164) menar att med tanke på att marknaden har förändrats måste 

företag aktivt vårda sitt sociala kapital genom att bygga relationer, främja förtroende och 

samförstånd.  

 

Socialt kapital kan ses som ett kontextuellt komplement till humankapital då det handlar 

om att utveckla individens förmåga att bygga mellanmänskliga nätverk som ökar nivån 

för såväl samarbete som resursutbyte, vilket skapar värde för organisationen (Burt, 1997, 

s. 339; Bouty, 2000, s. 62). Syftet med ledarskapsutveckling är således att skapa och 

utveckla mellanmänskliga färdigheter (Day, 2001, s. 585).  

 

Två viktiga kompetenser i fokus inom ledarskapsutveckling är social medvetenhet och 

social kompetens (Goleman, 1995; McCauley, 2000; refererade i Day, 2001, s. 585). 

Social medvetenhet är en individs förmåga att förstå andra personer. Goleman (2001, s. 

36) argumenterar för tre olika kompetenser som tillsammans bildar begreppet social 

medvetenhet: empati, serviceförmåga och organisatorisk eller politisk medvetenhet. En 

person med empatisk kompetens kan läsa av andra personers känslor och behov. 

Serviceförmåga innebär att kunna identifiera en kund eller klients ofta osagda behov. 

Politisk eller organisatorisk medvetenhet handlar bland annat om att kunna läsa av känslor 

i grupper samt bilda en uppfattning om sociala hierarkier. 

 

Social kompetens kan beskrivas som förmågan att tänka och agera på ett klokt sätt i 

sociala situationer (Riggio & Reichard, 2008, s. 171). Enligt Riggio & Reichard är 

förmågan att uttrycka sig i olika sociala sammanhang samt förmågan att läsa av en social 

situation exempel på social kompetens. Days (2001, s. 585) exempel på social kompetens 

inkluderar samarbetsförmåga, förmågan att bygga relationer och konflikthantering. 

Vikten av dessa två färdigheter inom ledarskapsutveckling ger en grund för att bygga 

förtroende, respekt och slutligen engagemang (Day, 2001, s. 585). Således lägger socialt 
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kapital grunden för en organisations kommunikation och kunskapsutbyte (Augusto 

Felício et al. 2014, s. 352). 

 

Sammanfattningsvis vill vi poängtera att även om ledarskapsutveckling och 

ledarutveckling är separata begrepp, främjas organisationer av att inkludera båda dessa 

aspekter i sina utvecklingsinitiativ. Day (2001, s. 605) poängterar att ledarutveckling och 

ledarskapsutveckling inte ska utesluta varandra; organisationer gynnas mest när både 

inommänsklig och mellanmänsklig kompetens utvecklas. Detta argument stärks av 

McCallum & O’Connell (2009, s. 155) som menar att såväl humankapital som socialt 

kapital är viktigt då de påverkar en organisation på olika sätt och vidare även kompletterar 

varandra. Det ter sig rimligt att ett parallellt arbete med individens inre kompetens samt 

relationella färdigheter ger förutsättningar för mer utveckling än vad dessa två områden 

hade kunnat uppnå separat. Detta ger företag incitament att kontinuerligt utveckla och 

vårda såväl humankapital och socialt kapital. Även vi är övertygade om att 

ledarutveckling och ledarskapsutveckling bör gå hand i hand. För att förenkla för läsaren 

i resten av denna uppsats kommer vi därför fortsättningsvis endast att använda begreppet 

ledarskapsutveckling; detta begrepp kommer avse både ledarutveckling och 

ledarskapsutveckling. Vi kommer med andra ord fokusera på både social och 

humankapital i denna uppsats, och således både ledarutveckling och 

ledarskapsutveckling.  

 

3.1.3 Ledarskapsutveckling i praktiken 
 

I praktiken används olika utvecklingsprogram för att utöva ledarskapsutveckling. Allen 

& Hartman (2008) har sammanställt 27 program för ledarskapsutveckling som i olika 

utsträckning används av organisationer i praktiken. Alla utvecklingsprogram har säregna 

egenskaper som gör att de utvecklar ledaren på olika områden (Allen & Hartman, 2008, 

s. 11). Nedan följer några exempel på utvecklingsprogram som är populära och utbredda 

i praktiken. 

 

Allen & Hartman (2008, s. 13–14) kallar ett av dessa program för examensprogram. Detta 

är ett formellt utbildningsprogram där en förutbestämd kursplan sätter agendan för vad 

som ska läras ut och hur. En ledare får under ett av dessa examensprogram lära sig om 

ledarskap via fiktiva projekt, inlämningar och skriftliga prov för att bli examinerad från 

programmet (Allen & Hartman, 2008, s. 13). Denna metod kan ske såväl inom företagets 

väggar men även på annan ort och används ofta i syfte att utveckla mellanchefer. Allen 

& Hartman (2008, s. 13) menar vidare att även om dessa program är populära i praktiken 

så har forskning visat på tvivelaktig effektivitet i många av dessa satsningar. Mintzberg 

(2004, s. 20) menar exempelvis att examensprogram ofta ger missvisande bilder av hur 

ledning fungerar i praktiken, vilket knappast hjälper professionella ledare som vill 

utvecklas. 

 

Ett annat program ämnat att utveckla ledarskap är så kallade klassrumsprogram (Allen & 

Hartman, 2008, s. 14). Även här handlar det om formella utbildningsprogram med noga 

planerade kursplaner som styr innehållet och utförandet. Vicere & Fulmer (1997, 

refererad i Allen & Hartman, 2008, s. 14) beskriver att dessa program oftast varar under 

tre till fem dagar. Klassrumsprogram har varit populära länge och Allen & Hartman 

(2008, s. 14) beskriver att de även är populära än idag. Vidare hävdar Allen & Hartman 

att dessa är nyttiga eftersom de uppmärksammar ledare på de ledarskapsteorier som finns 

inom forskning. De fortsätter dock med kritiken att klassrumsprogram kan vara väldigt 
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kostsamma och att lärdomarna från dessa program är svåra att överföra till varje enskild 

ledares yrkesmässiga verklighet. Även Day (2001, s. 586) instämmer i denna kritik mot 

klassrumsprogrammens nytta för företag.  

 

Företag världen över spenderar ungefär 50 miljarder dollar årligen på olika typer av 

ledarskapsutveckling (Sinar et al., 2015, s. 13). Trots betydelsen av att kontinuerligt 

utveckla ledarskap i organisationer och de ansenliga summor som spenderas på det, finns 

det problem med ledarskapsutveckling i praktiken. Många av initiativen inom 

ledarskapsutveckling misslyckas idag med att uppnå sitt syfte (Gurdjian et al., 2014; 

Kaiser & Curphy, 2013, s. 295; Sinar et al., 2015, s. 13). Gurdjian et al. (2014) menar att 

många företag idag försummar hur viktig kontexten är för ledarskapsutveckling. 

Satsningar inom ledarskapsutveckling tenderar ofta att sakna kontext och riskerar att bli 

för teoretiska (Larsen & Holt Larsen, 1992, s. 33; Örtenblad, 2009, s. 33). Just 

examensprogram och klassrumsprogram är två exempel på detta kontextuella problem. 

Båda dessa program används flitigt idag men de sker utanför det sammanhang som 

ledarna i fråga sedan ska arbeta i. Många företag verkar utgå från att samma färdigheter 

och samma typ av ledarskap fungerar i alla sammanhang; faktum är dock att den 

organisatoriska kontexten är oerhört viktig att ta hänsyn till vid dessa utvecklingsinitiativ 

(Gurdjian et al., 2014).  

 

Som sagt presenterar forskningen många olika metoder för ledarskapsutveckling, och 

trots problemen vill vi poängtera att det finns metoder eller program som sker i rätt 

sammanhang och på så sätt kringgår problematiken som beskrivs ovan. Ett exempel på 

ett sådant initiativ är lära genom handling (Ardichvili et al., 2016, s. 281). Vid lära genom 

handling är tanken att ledare ska utvecklas med hjälp av praktisk erfarenhet (Allen & 

Hartman, 2008, s. 16). Här arbetar en grupp ledare med ett verkligt problem istället för 

ett fiktivt. Genom att diskutera med och lära av varandra arbetar samtalsgruppen fram en 

potentiell lösning. Trots att det finns ledarskapsutvecklingssatsningar som sker i rätt 

sammanhang kvarstår det kontextuella problemet i praktiken: Program som liknar 

examensprogram eller klassrumsprogram är fortsatt välanvända idag, vilket skapar 

problem för såväl företagen som ledarna själva. Sinar et al. (2015) presenterar en 

omfattande studie där ledare från 8 regioner världen över, däribland Europa studerats. 

Här framgår det att endast 37% av de dryga 13 000 ledarna i studien tycker att deras egna 

företags ledarskapsutveckling-satsningar är effektiva (Sinar et al., 2015, s. 13). Med dessa 

bekymmersamma signaler som bakgrund anser vi att det är relevant att undersöka vilka 

möjligheter som medarbetarsamtal kan innebära för ledarskapsutveckling. 

Medarbetarsamtal sker i rätt kontext, till skillnad från många konventionella satsningar 

på ledarskapsutveckling. Vidare är medarbetarsamtal något som redan utförs 

kontinuerligt av många företag idag, vilket är ännu en anledning till varför vi vill ta reda 

på vilka möjligheter samtalsformen kan erbjuda ledarskapsutveckling som område.  

 

3.2 Medarbetarsamtal 
 

Det finns flera engelska termer inom forskningslitteraturen som är kopplade till 

medarbetarsamtal: performance appraisal interviews, employee performance appraisal, 

job appraisal interview, employee review och employee appraisal (Asmuß, 2008, s. 408). 

Mikkelsen (1998, s. 18) resonerar att även om medarbetarsamtal har sin uppkomst från 

begreppet prestationsuppskattning, performance appraisal, så har medarbetarsamtal 

successivt fått en separat betydelse främst i Norden; prestationen i sig är inte lika mycket 

i fokus. Jakobsen et al. (2010) har en liknande uppfattning; svenska former av 
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medarbetarsamtal handlar inte om prestationsutvärdering i lika stor utsträckning som sina 

internationella motsvarigheter. Dessutom betonas en mer jämbördig relation i den 

svenska varianten av medarbetarsamtal jämfört med de engelska begreppen (Jakobsen et 

al. 2010). Även Lindgren (2001, s. 21) har den bestämda uppfattningen att 

medarbetarsamtal är unikt för Sverige.  

 

Eftersom samtalsformen medarbetarsamtal är unik för Sverige är litteraturen kring ämnet 

relativt begränsad. Två doktorsavhandlingar som är representativa för området är skrivna 

av Engquist (1990) och Lindgren (2001). Engquist (1990, s. 4) ville med sin avhandling 

inom pedagogik belysa vad som kan karaktäriseras som ett bra respektive dåligt 

medarbetarsamtal mellan en ledare och dennes underordnade medarbetare. Som teoretisk 

grund i sin avhandling använder Engquist (1990, s. 41) sig av kommunikationsteorier, då 

även han beskriver att tidigare forskning angående medarbetarsamtal är begränsad. 

Engquist (1990, s. 207) fann att om personerna i samtalet klargjorde sin relation till 

varandra, genom metakommunikation, så skapades förutsättningar för ett framgångsrikt 

medarbetarsamtal. I den andra doktorsavhandlingen, skriven av Lindgren (2001), ville 

författaren främst ta reda på de makt- och dominansförhållanden som existerar i 

medarbetarsamtal (Lindgren, 2001, s. 25). I sin genomgång av tidigare forskning är 

Lindgren (2001, s. 18) kritisk gällande vissa delar av Engquists (1990) studie. Till 

exempel beskriver hon att de samtal som Engquist har studerat inte är representativa för 

medarbetarsamtalet som samtalstyp (Lindgren, 2001, s. 22). Samtidigt påpekar Lindgren 

(2001, s. 23) att Engquists doktorsavhandling är en av endast två tidigare vetenskapliga 

arbeten som studerar medarbetarsamtal utifrån själva samtalssituationen. Lindgren (2001, 

s. 252) kommer i sin avhandling fram till att maktförhållandet i samtalen är ojämnt. Hon 

menar att samtalen kan uppfattas som jämbördiga av deltagarna i samtalet, men att den 

överordnade ledaren i samtalet innehar dominans över den underordnade medarbetaren.   

 

För att visa vilken inriktning tidigare forskning har haft gällande medarbetarsamtal, har 

vi valt att ovan sammanfatta de två representativa doktorsavhandlingar inom detta 

område. Författarna har här studerat medarbetarsamtal utifrån kommunikationsteorier 

respektive maktförhållanden. Med andra ord har de inte kopplat samman 

medarbetarsamtal med ledarskap och ledarskapsutveckling. Trots skillnaden mellan deras 

och vår inriktning anser vi att avhandlingarna ger oss nyttig information om 

medarbetarsamtal som fenomen. Vad vi däremot inte kommer att ta med oss i denna 

uppsats är Engquist och Lindgrens slutsatser, då deras forskning som sagt har haft en 

annan inriktning. Nedan följer en genomgång av vad medarbetarsamtal är och syftena 

med denna typ av samtalsform. Förutom avhandlingarna av Lindgren och Engquist 

kommer vi även att inkludera annan litteratur som vi anser vara aktuell för området. 

 

Redan på 1970-talet var medarbetarsamtal ett vanligt begrepp på olika typer av 

systematiskt utförda samtal mellan en överordnad och underordnad i en organisation 

(Røvik, 2000, s. 50). Det finns flera synonymer till medarbetarsamtal, exempelvis: 

utvecklingssamtal, planeringssamtal och målsamtal (Lindgren, 2001, s.9). Som tidigare 

nämnt har vi valt ut en definition av Røvik (2000) som kommer att gälla för denna 

uppsats. Røvik har kartlagt gemensamma nämnare från tidigare definitioner av denna typ 

av samtal och därefter myntat en egen definition (Røvik, 2000, s. 50): 

 

“Ett medarbetarsamtal är ett periodiskt (i meningen regelmässigt återkommande), 

systematiskt (i meningen planlagt och väl förberett) och förpliktigande personligt samtal 
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mellan en ledare och en medarbetare om förhållandet mellan den enskilde och 

verksamheten.” 

 

Engquist (1990, s. 26) har en definition av liknande karaktär och beskriver de olika 

delarna mer utförligt. Gällande regelbundenhet så varierar naturligtvis antalet tillfällen 

från organisation till organisation, men vanligtvis genomförs medarbetarsamtal ungefär 

en gång per år. Vidare är dessa samtal systematiska på så sätt att de följer organisationens 

förutbestämda rutiner, integreras i organisationens övergripande planering av 

verksamheten samt att samtalen i sig vanligtvis utformas efter checklistor eller andra 

dokument för att åstadkomma struktur. Både Engquist (1990, s. 26–27) och Mikkelsen 

(1998, s. 18) ger snarlika beskrivningar av de många målen med medarbetarsamtal: 

 

- att utbyta information 

- att utforma mål 

- att undersöka vilket utbildningsbehov som finns 

- att uppnå personlig utveckling 

- att ge feedback på varandras arbetsinsats 

- att lära känna varandra och förbättra förhållandet mellan ledaren och den anställde 

- att planera för framtida arbetsuppgifter 

- att motivera medarbetarna 

- att förbättra trivsel och arbetsmiljö 

- att förbättra såväl medarbetarens som organisationens prestation 

 

Mikkelsen (1998, s. 23) sammanfattar syftet med medarbetarsamtal genom att dela in det 

i två perspektiv: värderingsperspektiv samt utvecklingsperspektiv. 

Värderingsperspektivet tittar retroaktivt på den anställdes tidigare prestationer för en 

konkret utvärdering medan utvecklingsperspektivet fokuserar på utveckling av 

medarbetaren inför framtida prestationer. Engquist (1990, s. 29–30) understryker att 

utvecklingsperspektivet är i huvudfokus då han menar att medarbetarsamtal främst syftar 

till att verka som ett verktyg för såväl personlig utveckling som verksamhetsutveckling.  

 

Som nämnt är medarbetarsamtal som samtalsform unikt för Sverige, vilket gör att den 

engelska litteraturen är svår att applicera på vår studie. Vi har valt att använda oss av 

litteratur som är specifikt inriktad på just medarbetarsamtal. Detta har dock resulterat i att 

denna litteratur är något äldre; mer än 15 år gammal. Mer samtida källor hade varit att 

föredra, men den litteratur vi har använt oss av är enligt vår uppfattning mest representativ 

för området. Definitionen av och syftet med medarbetarsamtal är viktiga att klargöra för 

att få en god grund och insikt inom ämnet. Som tidigare nämnt har denna litteratur inte 

kopplat samman medarbetarsamtal med ledarskapsutveckling, vilket gör det än viktigare 

för oss att definiera och förstå syftet med medarbetarsamtal för att kunna ta studien vidare. 

För att få en uppfattning om hur samtalet bör utformas i praktiken presenterar vi nedan 

praktiskt lagda handböcker som beskriver hur samtalen bör utformas. 

 

3.3 Medarbetarsamtal i praktiken 
 

Det finns många handböcker om medarbetarsamtal och hur de bör genomföras (t. ex. 

Fellinger, 2005; Frick & Norberg, 2012; Lindelöw, 2008; Ljungström, 2009; Reladvance, 

2010). Vi har studerat dessa handböcker för att få förståelse för hur ett medarbetarsamtal 

bör fungera i deras mening. Vi är medvetna om att dessa böcker inte är vetenskapliga, 

men anser ändå att en analys av dessa handböcker ger oss nyttig information om hur 
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praktiker ser på medarbetarsamtalets utformning. Detta ger oss en grundligare förståelse 

för medarbetarsamtalet i praktiken.   

 

Ett annat samtal som ibland förknippas eller blandas ihop med medarbetarsamtalet är 

lönesamtalet. Exempelvis menar Lindelöw (2008, s. 225) att medarbetarsamtalen ska 

ligga till grund för lönesamtalen och att de således är sammankopplade, men hålls separat. 

Det ska samtidigt poängteras att vissa företag inte gör denna åtskillnad utan inkluderar 

lönesamtalet i medarbetarsamtalen. Majoriteten av handböckerna vi studerat menar dock 

att lönesamtalen bör behandlas separat (Frick & Norberg, 2012, s. 95; Lindelöw, 2008, s. 

225; Reladvance, 2010, s. 5). Då vi ämnar ta reda på vilka möjligheter medarbetarsamtal 

kan ha för ledarskapsutveckling har vi valt att inte fokusera på lönesamtal. Vi är medvetna 

om att lönesamtalet eventuellt också kan ha betydelse för en ledares utveckling, men då 

många företag separerar dessa samtal väljer vi att endast fokusera på medarbetarsamtalen. 

Vi tror att denna samtalsform har större potential att kunna hjälpa ledare med deras 

ledarskap i det dagliga arbetet. 

 

Författarna till tidigare nämnda handböcker har snarlika uppfattningar vad gäller 

medarbetarsamtalens regelbundenhet. Fellinger (2005, s. 148) anser att medarbetarsamtal 

bör äga rum minst en gång per år. Både Reladvance (2010, s. 11) och Lindelöw (2008, s. 

205) argumenterar för att två medarbetarsamtal per år bör vara minimum. Vad gäller 

längden på själva samtalen går vissa av författarnas åsikter isär. Reladvance (2010, s. 11) 

och Fellinger (2005, s. 148) anser båda att en eller två timmar bör vara riktmärket. Frick 

& Norberg (2012, s. 26) menar däremot att 45–60 minuter räcker för att få till stånd ett 

uttömmande medarbetarsamtal. I andra änden av spektrat finns Ljungström (2009, s. 30), 

som tycker att två timmar per samtal är den absolut lägsta gränsen. Skiljaktigheterna 

gällande samtalstiden kan bero på att författarna till synes utgår från sina personliga 

uppfattningar. 

 

Kännetecknande för samtliga av dessa handböcker är att de alla innehåller någon form 

samtalsmall eller checklista som en ledare kan använda sig av i praktiken. Vi har lyckats 

identifiera fyra olika teman som majoriteten av alla, eller alla, författarna (Fellinger, 2005, 

s. 150–151; Frick & Norberg, 2012, s. 26; Lindelöw, 2008, s. 209; Ljungström, 2009, s. 

40–42; Reladvance, 2010, s. 17–19) behandlar: arbetsinnehåll och arbetsresultat, 

utveckling och utbildning, arbetsmiljö och relationer samt återkoppling till ledare och 

organisation. 

 

Arbetsinnehåll och arbetsresultat är ett centralt tema för alla författare. Exempelvis 

beskriver Ljungström (2009, s. 40) att arbetsinnehåll kan vara diskussionsfrågor rörande 

upplevd meningsfullhet, klargörande kring arbetsuppgifter, generella uppfattningar om 

arbetsuppgifterna, arbetsbörda och arbetsfördelning. Även Reladvance (2010, s. 17) 

uppmanar samtalets ledare att definiera och diskutera medarbetarens arbetsbeskrivning, 

samt hur personen generellt upplever sina arbetsuppgifter. I samband med detta kan man 

ge återkoppling på medarbetarens arbetsresultat. Lindelöw (2008, s. 209) poängterar här 

att det är viktigt att ge såväl positiv som negativ återkoppling till medarbetaren. Vad som 

har bidragit till att arbetsresultatet ser ut som det gör, samt vad som krävs för att 

medarbetaren ska kunna prestera ännu bättre i framtiden, är samtalspunkter som är 

relevanta att ta upp (Fellinger, 2005, s. 151). Flera av författarna anser även att 

målsättningar bör diskuteras, vilket vi har valt att inkludera i detta tema. Företagens mål 

på kort och lång sikt samt medarbetarens individuella mål inom organisationen är ämnen 

som till exempel Ljungström (2009, s. 40) anser vara viktiga. 
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Ett annat oumbärligt tema i medarbetarsamtalet är utveckling och utbildning. Frick och 

Norberg (2012, s. 26) anser att det är viktigt att inventera vilken nuvarande kompetens 

som medarbetaren har och därefter vilket behov av utveckling som finns; medarbetarens 

behöver utvecklas för att matcha den utveckling som hela tiden sker i företaget. 

Reladvance (2010, s. 19) föreslår exempelvis följande samtalspunkter till samtalet för att 

göra denna inventering möjlig: Vilka är medarbetarens styrkor? Inom vilka områden 

anser medarbetaren att hen kan utvecklas och i vilken ordning bör dessa prioriteras? Ännu 

ett exempel kommer från Ljungström (2009, s. 42) som anser att ledaren och 

medarbetaren bör diskutera vilka idéer och tankar som finns gällande medarbetarnas 

yrkesmässiga utveckling ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Det tredje temat som vi identifierat handlar om arbetsmiljö och relationer. Frågor rörande 

den fysiska och psykiska arbetsmiljön, arbetsverktyg och möjlighet till inflytande är 

exempel på vad som kan diskuteras (Fellinger, 2005, s. 151; Reladvance, 2010, s. 19). 

Vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra arbetsmiljön bör även diskuteras under 

samtalets gång (Ljungström, 2009, s. 41). Gällande relationer anser Reladvance (2010, s. 

19) att ledaren i samtalet bör fråga medarbetaren om hur samarbetet fungerar inom den 

närmaste arbetsgruppen, om kunskap och erfarenheter utbyts på ett tillfredsställande sätt 

samt vad som kan utvecklas gällande samarbetet på arbetsplatsen. Vidare föreslår 

Fellinger (2005, s. 151) att man under samtalet kan diskutera ifall konflikter förekommer 

och isåfall hur medarbetaren upplever att arbetsgruppen brukar hantera dessa. 

 

Det fjärde och sista temat som vi har identifierat är återkoppling till ledare och 

organisation. Samtliga författare anser att det måste finnas plats i samtalen för 

medarbetaren att kunna ge feedback uppåt i hierarkin och till organisationen som helhet. 

Lindelöw (2008, s. 217) tycker att denna typ av frågor ska vara öppna och att den 

överordnade i samtalet bör utstråla öppenhet och intresse. Fellinger (2005, s. 151) föreslår 

att följande frågor kan vara relevanta: Vilka styrkor och svagheter anser medarbetaren att 

ledaren har i sitt ledarskap? Får medarbetaren tillräckligt med återkoppling under 

arbetstid av ledaren? Vad tycker medarbetaren att ledaren kan förbättra i sitt ledarskap? 

 

Denna sammanställning av samtalspunkter från medarbetarsamtalshandböcker är 

relevant för vår studie då det ger oss en bakgrund och förförståelse kring 

medarbetarsamtalet i sig. Vi medvetna om att samtalens utformning kan variera från 

tillfälle till tillfälle och mellan organisationer, men vi anser att dessa gemensamma 

samtalsteman är nyttiga att känna till. Med denna ökade förförståelse ger vi oss själva 

realistiska förväntningar på hur samtalen kan se ut i verkligheten, vilket även hjälper oss 

att tolka de data som vi samlar in. Från att ha behandlat teori rörande ledarskapsutveckling 

samt medarbetarsamtal, flyttar vi nu fokus till teori gällande våra delsyften med denna 

uppsats. 

 

3.4 Ledarnas individuella skillnader 
 

Våra två delsyften i denna uppsats handlar om att ta reda på hur benägenheten att själv 

utveckla sitt ledarskap samt hur synen på sitt eget ledarskap kan påverka möjligheterna 

till ledarskapsutveckling genom denna samtalsform. Avsnitten nedan behandlar teorin 

som vi anser vara relevant för att hjälpa oss uppfylla dessa delsyften. Närmast nedan 

presenterar vi teori kring syn på ledarskap, för att i avsnittet efter det behandla teori 

gällande självutveckling. 
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3.4.1 Syn på ledarskap  
 
Att leda individer i en organisation kan göras flera sätt; detta speglas i forskningsområdet 

som rör ledarskap. Exempelvis har Dinh et al. (2014) identifierat 66 olika 

ledarskapsteorier. Detta visar på att ledarskap är ett komplext område som innefattar 

många olika aspekter. Som nämnt i inledningen har vi i denna studie valt att använda oss 

av en ledarskapsteori som är dominerande inom ledarskapsutveckling, nämligen den 

transaktionella och transformerande ledarskapsmodellen (Cox et al. 2003, s. 169; Pearce, 

2007, s. 357). En ledare utövar såväl transaktionellt ledarskap som transformerande i 

varierande grad, men att en av dessa stilar är mer framträdande (Bass, 1999, s. 11). Nedan 

följer en genomgång av transaktionellt och transformerande ledarskap. Vi har i detta 

avsnitt valt att behålla de engelska benämningarna för deras respektive dimensioner, då 

vi anser att en direkt översättning endast riskerar att komplicera innebörden av begreppen. 

 

3.4.1.1 Transaktionellt ledarskap 
 

Transaktionellt ledarskap brukar definieras som en utbytesrelation där såväl ledarens som 

den underordnades intressen tillgodoses (Bass, 1999, s. 10–11). Den underordnade väljer 

att acceptera och följa ledaren i utbyte mot exempelvis belöning, uppskattning eller att 

slippa bestraffning (Bass et al. 2003, s. 208). Transaktionella ledare fokuserar på att 

tydliggöra medarbetarnas ansvar och på att definiera mål och arbetsuppgifter och betonar 

såväl belöning som bestraffning. De har också ett större fokus på själva uppgiften snarare 

än mjukare aspekter som socio-emotionella beteenden (Wolfram & Gratton, 2014, s. 

340). Det transaktionella ledarskapet delas in i två dimensioner: Contingent reward och 

Management-by-exception (Bass, 1999, s. 21). Management-by-exception delas i sin tur 

in i två subdimensioner: Active och Passive.  

 

Contingent reward innebär att ledaren tydliggör vad som ska göras i utbyte mot att en 

belöning ska utfärdas (Bass, 1999, s. 21). Genom att vara tydlig vad gäller mål och 

riktning samt vilken typ av belöning som väntar, förväntar sig ledaren att personalen ska 

uppnå förväntade resultat (Bass et al. 2003, s. 208). Den andra dimensionen, 

management-by-exception, handlar till stor del om att övervaka att inget går fel och att ha 

en plan för hur dessa fel eller misstag ska hanteras (Avolio & Bass, 2002, s. 4). Detta 

tillhör den tillrättavisande dimensionen av detta ledarskap, där ledaren noga kontrollerar 

om misstag sker. Ledaren kommunicerar gärna vad som ska göras men betonar också vad 

som är en undermålig prestation, och drar sig inte för att använda sig av någon typ av 

bestraffning om önskade resultat inte uppnås. Subdimensionen active management-by-

exception betyder att ledaren aktivt letar efter avvikelser och agerar därefter (Bass, 1999, 

s. 21). Passive management-by-exception, utgår istället från att ledaren inte behöver agera 

förrän någon avvikelse eller något misstag sker. Skillnaden är alltså att den aktive ledaren 

i detta sammanhang letar efter avvikelser medan den passive agerar först efter att ett 

uppenbart avsteg har inträffat (Bass et al. 2003, s. 208). 

 

3.4.1.2 Transformerande ledarskap 
 

Den andra typen av ledarskap kallas som tidigare nämnt transformerande ledarskap. 

Denna ledarskapsstil kan delas upp i fyra dimensioner: idealized influence, inspirational 

motivation, intellectual stimulation och individualized consideration (Bass et al., 2003, s. 

208; Bass, 1999, s. 11). Här är det värt att poängtera att det finns kritik riktad mot dessa 

fyra dimensioner. Exempelvis menar Jensen et al. (2016, s. 4) att det inte finns någon 
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uppenbar förklaring till hur dessa fyra dimensioner relaterar till varandra. Vidare 

ifrågasätter dessa författare vilken gemensam nämnare som finns för dessa fyra 

dimensioner, som gör att de alla hamnar under samma ledarstil. Enligt Avolio & Bass 

(2002, s. 2) uppvisar en ledare transformerande tendenser om denne agerar i enlighet med 

allt från en upp till alla ovan nämnda fyra komponenter för att uppnå resultat (Avolio & 

Bass, 2002, s. 2).  

 

Idealized influence innebär att en ledare anses vara respekterad, tillförlitlig och beundrad. 

Här vill följaren identifiera sig med ledaren och efterlikna dennes beteende (Avolio et al., 

2003, s. 208; Bass, 1999, s. 11). Ledaren sätter följarens behov framför sina egna och 

agerar efter företagets underliggande etik och moral (Avolio et al., 2003, s. 208). Den 

andra dimensionen, inspirational motivation, syftar till att motivera sina följare genom 

att ge dem utmaning och mening i deras arbete. Ledaren påverkar sina följare genom att 

tydligt artikulera och visualisera hur en önskvärd framtid ser ut och hur den kan nås. Här 

är det viktigt att ledaren uppfattas som beslutsam och självsäker i sitt agerande (Avolio 

et al., 2003, s. 208; Bass, 1999, s.11).  

 

Vid intellectual stimulation vill en ledare stimulera följarna till att bli mer innovativa och 

kreativa. Detta genom att exempelvis ifrågasätta antaganden och presentera problem ur 

ett nytt perspektiv (Avolio et al., 2003, s. 208). Den fjärde och sista dimensionen av 

transformellt ledarskap benämns individualized consideration. Här agerar en ledare som 

en coach eller mentor och fokuserar på följarnas individuella behov till utveckling. 

Ledaren delar ut uppgifter som passar medarbetaren, så att denne skall kunna utvecklas 

successivt för att nå sin fulla potential. Här är det just nya möjligheter till lärande, såväl 

som det stödjande klimatet från ledaren, som hjälper följarna att utvecklas (Avolio et al. 

2003, s. 208).  

 

I vilken utsträckning en individ visar transformerande eller transaktionella 

ledarskapstendenser påverkas bland annat av moral, personlig utveckling, träning och 

utbildning (Bass, 1999, s. 14). Bass menar vidare att bakgrundsfaktorer som exempelvis 

ledarskapsupplevelser från uppväxten, samt ens föräldrars moraliska ståndpunkter, 

påverkar det ledarskap man i framtiden kommer att utöva. Vidare menar Bass (1999, s. 

15) att transaktionellt ledarskap potentiellt är lättare att lära sig genom träning och 

utbildning, då denna ledarskapsstil innehåller dimensioner som är enkla att konkretisera 

och förstå innebörden av. Det torde vara svårare att utveckla transformerande ledarskap, 

men självfallet inte omöjligt (Bass, 1999, s. 15). Vi delar Bass åsikt; hur en ledare ser på 

ledarskap torde influera hur och i vilka avseenden en ledare faktiskt utvecklas. En ledare 

som till exempel ser på ledarskap som en bytesrelation mellan ledare och underordnade 

kan ha andra mål och tankar kring ledarskapsutveckling än en mer transformerande 

ledare. Då vi undersöker möjligheterna till ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal tror vi att en ledares syn på sitt eget ledarskap kan påverka hur mycket 

ledarna tar med sig från dessa samtal. Vi tror att en djupare förståelse kring detta 

möjligtvis kan hjälpa företag att i framtiden utforma medarbetarsamtal utifrån respektive 

ledares behov. Detta för att på så vis utnyttja medarbetarsamtalets fulla potential gällande 

ledarskapsutveckling. 
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3.4.2 Självutveckling för ledare 
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vårt andra delsyfte i denna uppsats; hur en ledares 

benägenhet till självutveckling kan påverka möjligheterna till ledarskapsutveckling.  

  

I en uppmärksammad artikel av Day et al. (2014) sammanställer författarna de senaste 25 

årens teoretiska och empiriska forskningsframsteg inom ledarskapsutveckling. Ett 

forskningsområde inom ledarskapsutveckling som är relativt outforskat är 

självutveckling, self-development (Day et al., 2014, s. 68). Mer specifikt handlar området 

om självutveckling för ledare, leader self-development.  

 

Det finns olika definitioner av begreppet självutveckling för ledare. Reichard & Johnson 

(2011, s. 35) argumenterar för att alla självinitierade beteenden som syftar till att utveckla 

personens egna ledarskapsförmågor bör definieras som självutveckling för ledare. Boyce 

et al. (2010, s. 161) använder sig av en mer utförlig definition; enligt författarna är en 

självutvecklande ledare ansvarig för att identifiera vad som ska utvecklas, specificera 

utvecklingsprocesserna och identifiera vilka resurser som krävs för att genomföra dessa 

processer. Vi anser att Reichard & Johnsons definition är användbar för att skapa en 

intuitiv förståelse om vad självutveckling av ledarskap innebär. Definitionen från Boyce 

et al. är mer specifik och där delas processen för självutveckling av ledarskap in i tre steg. 

Vi tycker att definitionerna kompletterar varann väl och båda ger oss förförståelse om 

vad självutveckling för ledare kan innebära. 

 

Orvis & Ratwani (2010, s. 657–658) argumenterar för att självutveckling för ledare blir 

allt viktigare för organisationer idag; teknologins utvecklingstakt och globaliseringens 

framfart ställer krav på att ledare måste utvecklas snabbt och kostnadseffektivt. 

Självutveckling för ledare kan ge snabba resultat då all utveckling sker inom individen 

och inte via formella utbildningssatsningar som först måste förberedas. Då allt sker inom 

individen kan självutveckling även anses vara kostnadseffektivt, då ingen tid eller 

arbetskraft behöver spenderas på att utforma och genomföra formella 

ledarutvecklingsprogram. Orvis & Ratwani (2010, s. 657) påpekar samtidigt att 

självutveckling främst bör ses som ett komplement till formella 

ledarskapsutvecklingsprogram och inte som en egen helhetslösning. Vidare, för att 

återkoppla till ett av ledarskapsutvecklingens övergripande problem som diskuterats 

tidigare, kringgås även det kontextuella hindret med hjälp av självutveckling för ledare. 

En ledare som lär sig själv kan vara säker på att utvecklingen sker i rätt sammanhang, då 

självutveckling per definition alltid sker inom individen och således alltid i rätt kontext.  

 

Den mest omfattande studien om självutveckling för ledare är gjord av Boyce et al. 

(2010). Ett mål med studien var att ta reda på vilka personliga egenskaper som kan 

kopplas till självutvecklingsaktiviteter relaterade till ledarskap (Boyce et al., 2010, s. 

159). Författarna identifierade tre egenskaper som bidrar till benägenheten att syssla med 

självutveckling som ledare: arbetsorientering (work orientation), skicklighetsorientering 

(mastery orientation) och karriärorientering (career-growth orientation).  

 

Arbetsorientering reflekterar hur pass centralt arbetslivet är för en individ. Om arbetet, 

karriären och företaget är en viktig del av personens liv är det mer sannolikt att denna 

person kommer att syssla med yrkesmässig självutveckling (Boyce et al., 2010, s. 162). 

En individ som innehar en ledarposition i ett företag, och samtidigt besitter en stark 
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arbetsorientering, är mer benägen att jobba med självutveckling av sitt ledarskap än en 

person med svag arbetsorientering (Boyce et al., 2010, s. 173). 

 

Boyce et al. (2010, s. 164) argumenterar för att ett kluster av egenskaper tillsammans 

beskriver en individs skicklighetsorientering, bland annat: självförmåga, noggrannhet och 

öppenhet till erfarenheter. Då självutveckling för ledare endast är en del i denna uppsats 

anser vi att denna definition är för omfattande för vår studie. Att kartlägga alla dessa 

egenskaper för att ta reda på en individs skicklighetsorientering riskerar att ta upp en 

alltför stor del av datainsamlingen på andra områdens bekostnad. Vi kommer därför att 

använda oss av en annan definition av skicklighetsorientering. Boyce et al. (2010, s. 164) 

nämner exempelvis att Dweck (1986) definierar begreppet på ett annat sätt. Dweck (1986, 

s. 1040) menar att en stark skicklighetsorientering innebär ett utmaningssökande beteende 

där personen i fråga också har en hög uthållighet och är effektiv när denne stöter på 

eventuella hinder.  

 

Den tredje och sista egenskapen, karriärorientering, definieras enligt Boyce et al. (2010, 

s. 165) som en persons villighet att aktivt utforska karriärmöjligheter och söka 

återkoppling angående ens egen karriärutveckling och arbetsinsats. En individ med en 

stark karriärorientering utforskar med andra ord sina karriärmöjligheter kontinuerligt och 

söker aktivt efter återkoppling på sin arbetsinsats. 

 

En person som har en stark orientering gällande dessa tre beskrivna egenskaper är 

sammanfattningsvis mer benägen att utöva självutveckling relaterat till ledarskap. Det är 

emellertid värt att påpeka att det naturligtvis finns andra egenskaper som också bidrar till 

att individer sysslar med självutveckling för ledare (Reichard & Johnson, 2011, s. 35). 

Som tidigare nämnt, anser vi att dessa egenskaper kan spela en viktig roll när det kommer 

till ledarutveckling. Detta oavsett om det sker till följd av ett formellt utbildningsprogram 

eller genom andra initiativ. Det är möjligt att personer som är måna om att på egen hand 

utveckla sitt ledarskap lär sig mer utav medarbetarsamtal än andra. Därför anser vi att det 

är relevant för vår studie att inkludera och undersöka hur detta påverkar ledarnas 

ledarskapsutveckling. 

 

3.5 Sammanfattning av teorikapitlet  
 

Ledarskapsutveckling handlar om att utveckla en organisations humankapital och sociala 

kapital genom utvecklingen av ledare och deras ledarskap. Som nämnt finns idag problem 

i praktiken med initiativ inom ledarskapsutveckling. Ett av dessa problem är att den 

arbetsplatsspecifika kontexten försummas när utvecklingssatsningar planeras och 

genomförs. Detta leder till att ledarna, som är målgruppen för dessa initiativ, får svårt att 

överföra sin nya kunskap till praktik. Ett potentiellt verktyg för ledarskapsutveckling, som 

inte lider av samma kontext-problematik, är medarbetarsamtal. Medarbetarsamtalet sker 

inom företaget; det är ett forum för att diskutera ämnen som är relevanta för en specifik 

individ och den specifika arbetsplatsen. En individ som innehar en ledarroll i en 

organisation, och som har medarbetarsamtal med sin överordnade ledare, torde således 

ha potentiella möjligheter att utveckla sitt ledarskap via denna samtalsform.  

 

En av två komponenter som kan påverka denna potentiella ledarskapsutveckling via 

medarbetarsamtal är ledarens egen syn på sitt ledarskap. Här är transaktionellt och 

transformerande ledarskap är två populära ledarskapsteorier som ger två åtskilda 

perspektiv. Den andra komponenten som kan ha inverkan på en ledares utveckling är 
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benägenheten att utöva självutveckling. Självutveckling för ledare är ett relativt 

outforskat område inom ledarskapsutveckling. Hur väl en ledare tar tillvara på de 

lärdomar denne får från sitt medarbetarsamtal kan möjligtvis påverka hur denna individs 

ledarskapsutveckling ter sig. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för insamlade data. Vi kommer initialt att 

presentera urvalsprocessen samt vald intervjumetod. Detta följs av en presentation av 

intervjuguide samt utförande av intervju. Därefter presenteras vilken analysmetod vi valt 

att använda oss av. Vidare behandlar vi studiens kvalitet samt etiska överväganden. 

Avslutningsvis presenterar vi upplägget av empiri.    

   

4.1 Urval 
 

Bryman & Bell (2013, s. 350) menar att det finns två huvudinriktningar gällande urval; 

målinriktat urval samt sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är en passande urvalsmetod 

att använda sig av inom kvalitativ forskning om man avser finna generaliserbara svar 

(Bryman, 2011, s. 350). Då vår frågeställning syftar till att skapa förståelse för vilka 

möjligheter en ledare har att använda sig av medarbetarsamtal som ledarskapsutveckling, 

har vi valt att använda oss av målinriktat urval. Ett målinriktat urval är ett icke-

sannolikhetsurval som syftar till att undersöka medvetet utvalda enheter som har direkt 

koppling till forskarens frågeställning (Bryman, 2011, s. 392). Dessa enheter kan bestå 

av allt från specifika individer till populationer, branscher eller företag. Den kritik som 

riktas mot att välja ett målstyrt urval är att det inte går att generalisera de svar som 

respondenterna återger till en hel population, detta då intervjuobjekten inte är 

representativt utvalda för populationen i fråga. Vi avser dock inte att skapa 

generaliserbara svar, vi söker förståelse för vilka möjligheter som finns för 

ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal. Därmed ser inte vi någon problematik i 

detta. 

 

Ett målinriktat urval bygger på att specifika kriterier har fastställts för respondenterna 

(Bryman, 2011, s. 351). Dessa respondenter måste alltså uppfylla grundvalen för att 

forskningsfrågan skall kunna besvaras. I vår uppsats har vi valt fyra övergripande kriterier 

som våra respondenter måste uppfylla för att kunna bli intervjuade. De två första innebär 

att individen måste inneha en formell ledarroll samt att personen tidigare har deltagit i 

medarbetarsamtal med en överordnad ledare. Vidare har vi ställt som kriterium att 

respondenternas medarbetarsamtal ska vara åtskilt från deras lönesamtal. Eftersom vi valt 

att avgränsa oss till företag inom tjänstesektorn blir således det fjärde kriteriet att 

respondenterna måste jobba inom ett sådant företag. För detta fjärde kriterium har vi även 

valt att fastställa underkriterier, dessa beskrivs nedan. 

 

För att säkerställa att strukturen i företagen innefattar såväl underordnade som 

överordnade ledare har vi valt att begränsa oss till större företag inom tjänstesektorn 

(Bolagsverket, 2012).  Vid små och medelstora företag kan det vara en utmaning att säkra 

en respondent som är en ledare och som dessutom har en överordnad ledare att ha 

medarbetarsamtal med. Det finns även ett annat syfte med att vi har valt större företag. 

Det ter sig sannolikt att medarbetarsamtalen i dessa företag har en mer formell struktur 

och således uppvisar lägre variation än i mindre företag, även om samtalen naturligtvis 

skiljer sig åt från fall till fall. I små och medelstora företag tror vi att den formella 

strukturen i medarbetarsamtalen kan variera än mer, vilket försvårar vår möjlighet att 

besvara vår frågeställning och uppfylla vårt syfte. Att försöka hålla variationen låg mellan 

medarbetarsamtalen ger oss bättre möjligheter att analysera och jämföra ledarnas 

upplevelser. Vi avser vidare att hålla variationen låg mellan respondenternas företag. Vi 

har därför valt att inrikta oss på banker och revisionsbyråer. Vi menar att dessa företag 



 

 30 

bygger på tydliga rutiner och riktlinjer och vi är övertygade om att humankapital och 

socialt kapital är särskilt viktiga inom dessa företag. Den tydliga strukturen i dessa företag 

ger detta oss en bättre möjlighet att kunna analysera medarbetarsamtalens potentiella 

betydelse för ledarskapsutveckling. Hade vi istället valt att studera företag utan tydliga 

rutiner samt med en verksamhet där kopplingen till såväl humant och socialt kapital inte 

är lika given, hade de troligtvis blivit svårt för oss att exempelvis kunna dra paralleller 

mellan respondenternas svar, vilket skulle kunna ge konsekvenser i vår analys. Vi vill 

därför rikta in oss på en grupp av respondenter vars företag vilar på denna gemensamma 

grund.  

 

I kapitel 1.8 Avgränsningar beskriver vi att vi har avgränsat oss till företag inom 

tjänstesektorn. Som vi argumenterat i stycket ovan, anser vi att valet att ytterligare 

begränsa vårt urval till banker och revisionsbyråer bidrar till en ökad möjlighet till analys. 

Dessa ytterligare urvalskriterier får givetvis konsekvenser för studiens räckvidd. Detta 

begränsar oss möjligtvis från att kunna dra slutsatser som kan gälla för andra 

tjänsteföretag; det är dock inget vi med säkerhet kan uttala oss om.     

 

I och med att vi endast är intresserade av medarbetarsamtal vill vi inte riskera att inslag 

som lön har påverkan för våra svar. Vårt huvudsyfte i denna uppsats är att skapa förståelse 

angående vilka möjligheter ledare har att använda sig av medarbetarsamtal som ett 

verktyg för ledarskapsutveckling. Vi anser att våra fyra uppställda kriterier ger oss 

förutsättningar för att intervjua rätt personer utifrån vårt syfte. Vi undviker således 

personer som jobbar i producerande företag, som aldrig har haft medarbetarsamtal med 

sin överordnade ledare, personer som inte har formella ledarroller eller har 

medarbetarsamtal tillsammans med lönesamtal.  

 

Inom kvalitativ forskning menar forskare att det vidare finns två sätt att dela in målstyrt 

urval på; snöbollsurval och teoretiskt urval (Bryman, 2011, s. 392). I denna uppsats har 

vi valt att använda oss av snöbollsurval. Snöbollsurval är en metod där en eller flera av 

respondenterna har tipsat om andra personer som kan tänkas vara lämpliga för studien 

(Widerberg, 2002, s. 177; Trost, 2010, s. 141). Här börjar man alltså att intervjua en utvald 

respondent för att i slutet fråga om denne har vidare förslag på personer som kan vara 

lämpliga och villiga att bli intervjuade. Detta sätt att hitta respondenter fortsätter tills 

författarna anser att antalet respondenter är tillfredsställande. Trost (2010, s. 141) menar 

att urval inom kvalitativa studier inte är representativa ur ett statistiskt perspektiv, och att 

man därför inte bör försöka uppnå detta. Vi anser inte att snöbollsurval är ett hinder för 

vår studie. Vidare argumenterar vi för att snöbollsurval är relevant för vår studie då vi 

ämnar undersöka ledares upplevelser. Det är, enligt oss, mer troligt att en ledare vi har 

fått kontakt med vet mer om vilka andra ledare som passar våra kriterier, samt att denna 

person eventuellt kan ge oss access som vi inte skulle ha fått annars. I och med att en 

ledare innehar en maktposition tror vi att de möjligtvis kan använda sin influens för att 

möjliggöra andra intervjuobjekt för oss, som vi inte annars hade fått tag i.  

 

Till följd av snöbollsurvalet har vi intervjuat respondenter som arbetar i företag i 

Stockholm och i Umeå. En anledning till valet av Stockholm är att vi, som nämnt, vill 

rikta in oss på stora tjänsteföretag. Stockholm är ett nav för svenskt näringsliv och därför 

tedde sig detta val naturligt. En annan anledning till varför vi valde Stockholm är att vi 

har en privat kontakt där som hjälpte oss att hitta relevanta respondenter till denna studie. 

Denna person representerar utgångspunkten i detta första snöbollsurval som gäller för 

Stockholm. Vi hade ett separat snöbollsurval för en alternativ ort utanför Stockholm för 
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att få en större bredd på urvalet av respondenter. Vi valde Umeå där en annan 

kontaktperson ställde upp på intervju och samtidigt gav oss tillgång till andra 

respondenter lokalt. Då vi studerar på Umeå Universitet var det naturligt att kontakta 

respondenter lokalt. Dels för att vi tror att det är lättare att få kontakt med personer lokalt, 

eftersom de förhoppningsvis värnar om Umeå som samhälle. Vidare även för att det är 

bekvämt och praktiskt för oss då vi i så stor mån som möjligt ville hålla personliga 

intervjuer.  

 

Det finns såklart konsekvenser med att vi använder oss av snöbollsurval. Den största 

risken, enligt oss, är att vi via vår initiala kontakt får tillgång till respondenter som har 

liknande värderingar och åsikter som denna första kontaktperson i och med att denne av 

naturliga skäl utgår från sitt egna nätverk. Detta kan innebära att vi missar andra 

respondenter med andra åsikter än de som är med i just denna studie. Däremot anser vi 

att ett snöbollsurval ger oss goda förutsättningar att nå respondenter som är relevanta för 

studien då den initiala kontaktpersonens nätverk ger oss tillgång till detta på ett sätt vi 

annars inte hade haft.   

 

Hur många intervjuer som behöver genomföras är lättare att besvara inom kvantitativa 

studier; inom kvalitativ forskning är frågan beroende av hur studien ser ut (Trost, 2010, 

s. 143). Trost (2010, s. 143–144) beskriver vidare att för många intervjuer kan resultera i 

att materialet blir för omfattande och att forskaren då riskerar att inte kunna göra en 

fullgod analys; få välgjorda intervjuer är oftast bättre än många av sämre kvalitet. Trost 

(2010, s. 144) föreslår att intervjuer kan genomföras fram till den punkt då forskaren 

upplever att ingen ny information framkommer. Som Trost (2010, s. 144) poängterar, går 

det vid kvalitativa intervjuer att utöka antalet efterhand om vi anser att det insamlade 

materialet behöver kompletteras. Till vår studie intervjuades slutligen 7 personer av 9 

inbokade. Två av våra inbokade respondenter fick förhinder och lämnade återbud. Efter 

att vi genomfört dessa 7 intervjuer upplevde vi att vi hade nog med underlag för att 

besvara vår frågeställning. Vi inser att fler intervjuer kunde ha genomförts men likt Kvale 

& Brinkmann (2014, s. 157) anser vi att vi gynnas av att hålla antalet respondenter nere 

för att i vår studie uppnå ett större djup. Vidare anser vi även att accessproblematiken 

kring formella ledare försvårade möjligheterna att för oss hitta fler respondenter på kort 

varsel.  

 

4.2 Intervjumetod 
 

Enligt vår frågeställning vill vi ta reda på vilka möjligheter medarbetarsamtal kan erbjuda 

ledare gällande ledarskapsutveckling. Därför har vi i denna uppsats valt att samla in data 

genom intervjuer. Intervjufrågor är ämnade att söka kunskap om undersökningsobjektets 

inre värld (Olsson & Sörensen, 2001, s. 79). Att därför kunna ta del av intervjupersonens 

tillvaro och dennes upplevelse av dessa områden anser vi vara viktigt då vi söker att skapa 

förståelse kring medarbetarsamtal och potentiell ledarskapsutveckling. 

 

Att samla in data med hjälp av intervjuer är en vanlig väg att gå inom kvalitativ forskning 

och de kan vanligtvis delas in i tre kategorier: strukturerade, semistrukturerade eller 

ostrukturerade (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 45–46). Strukturerade intervjuer innebär 

att forskaren har utformat en intervjumall med förutbestämda frågor, som i sin tur följer 

en förutbestämd ordning (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 47). Slutna frågor är vanligast 

inom denna intervjumetod. Motsatsen till en strukturerad intervju är en ostrukturerad 

intervju. Inom ostrukturerade intervjuer är intervjuobjektet den som leder samtalet samt 
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bestämmer strukturen (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46). Två syften med 

ostrukturerade intervjuer är: att få svar som är intressanta samt att få svar som kanske inte 

hade kommit fram om forskaren hade styrt intervjun (Olsson & Sörensen, 2001, s. 80). 

 

Vi kommer i denna uppsats använda oss av semistrukturerade intervjuer. I en 

semistrukturerad intervju utgår man från ett antal färdigformulerade frågor, men 

ordningsföljden kan anpassas efter intervjusituationen och följdfrågor kan ställas om så 

behövs (Bryman & Bell, 2013, s. 474–475). För att ge oss själva förutsättningar till att 

skapa förståelse angående ledarnas upplevelser och uppfattningar tycker vi det är relevant 

att kunna ställa följdfrågor och gå utanför ramarna vid behov. Att ha alltför strukturerade 

frågor kan medföra frågor som blir ledande (Flick, 2015, s. 140). För att få en fördjupad 

insikt är det därför viktigt för oss att använda oss av semistrukturerade frågor, annars 

riskerar vi att styra intervjuobjektet och således missa delar av ledarens verkliga 

upplevelse. 

 

4.3 Förberedelser för intervjuer & Intervjuguide 
 

Då intervjumetoden vi valt, semistrukturerade intervjuer, är en metod som bygger på 

flexibilitet (Bryman & Bell, 2013, s. 476) anser vi det är av vikt att vi är väl insatta inom 

de områden vi avser få svar inom för att säkra kvaliteten för studien. Eftersom vi valt att 

anamma ett interpretativistiskt och konstruktionistiskt synsätt, och därför menar att 

människan är unik och även medskapare av sin egen verklighet, har detta betydelse för 

vår intervjusituation. Med detta synsätt menar vi att respondenterna tolkar och förstår 

frågor individuellt och bör även få tillåtelse att göra det. Viktigt för oss, är dock att 

respondenterna förstår vad vi avser att fråga vilket underlättas av att vi valt en 

semistrukturerad intervjumetod. Respondenterna ska under viss guidning av 

färdigformulerade frågor även ges utrymme för tolkning och tydning.  

 

Den initiala kontakten med våra respondenter har skett antingen per telefon eller via mail. 

Således har vi för att förbereda dem inför kommande intervju informerat dem antingen 

via mail eller telefon om vilka huvudämnen som vi kommer att behandla under intervjun. 

Vi valde att lyfta huvudämnen som ledarskap och medarbetarsamtal för att de ska kunna 

få möjlighet att i god tid förbereda sig. Frågor om just sitt eget ledarskap kan möjligtvis 

vara lite knepiga att besvara om respondenten inte haft tillfälle att innan intervjun 

reflektera hur man är som ledare.  

 

I intervjumallen vi utformat (se Appendix 1) finns totalt 22 stycken frågor. I mallen finns 

en separat kolumn där vi klargör för vilken teorikoppling respektive fråga har.  Vi valde 

i vår intervjumall att huvudsakligen gruppera ihop de frågor som rör samma teoriområde. 

Vi gjorde detta val dels för att det ska bli tydlighet och struktur i intervjun men även så 

att respondenten ska ha möjlighet att koncentrera sig på ett ämne i taget. Detta är något 

som även förtydligades innan vi inledde intervjun genom att vi berättade om upplägget. 

De block som vi i stora drag utformat intervjumallen kring är: Bakgrundsfrågor, 

Transaktionellt och Transformerande ledarskap, Ledarskapsutveckling, 

Medarbetarsamtal, Human och Socialt kapital samt Självutveckling för ledare.  

 

Vid utformningen av mallen valde vi att inleda med ett antal bakgrundsfrågor. Detta för 

att ge oss grundläggande underlag till studien men främst för att få respondenten att känna 

sig avslappnad. Därefter ställde vi frågor gällande transaktionellt och transformerande 

ledarskap. Vi menar att ledarskap kan ses som ett övergripande ämne, det var därför 
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rimligt att låta respondenterna börja svara på dessa frågor. De frågor vi i intervjumallen 

ställde gällande transaktionellt och transformerande ledarskap syftar till större delen åt 

det transaktionella ledarskapet. Vi ansåg att svar på frågor kring det transaktionella 

ledarskapet kan härledas svar till såväl transformerande ledarskap som det 

transaktionella. Efter frågorna om ledarskap flyttade vi fokus till generella frågor om 

ledarskapsutveckling. Dessa frågor ämnade skapa en större förståelse och inblick i 

respondenternas situation och deras utgångspunkt som ledare. Mer specifikt ställde vi 

frågor om hur företaget arbetar med ledarskapsutveckling, och även hur de själva arbetar 

för att utveckla sitt ledarskap.  

 

Efter dessa frågor ställde vi mer specifika frågor kring respondenternas 

medarbetarsamtal, och därefter följde frågor om humankapital och socialt kapital 

relaterade till respondenternas medarbetarsamtal. Dessa frågor var inte lika öppet 

formulerade som de tidigare frågorna. Exempelvis ställde vi frågan: “Har din 

yrkesmässiga motivation förändrats av medarbetarsamtalen?”. Vi är medvetna om att 

dessa frågor går att ställa på ett mer öppet sätt, men då vi sökte specifika svar på frågorna 

valde vi att ställa dessa frågor på ett mer direkt sätt än övriga frågor under intervjuns 

gång. För att säkerställa utförliga svar var vi vid dessa frågor särskilt noggranna med att 

ställa följdfrågor som exempelvis “varför tror du det är så?” eller “kan du berätta mer 

om det?”. Avslutningsvis ställde vi mer generella frågor om arbetslivet i syfte att ta reda 

på deras benägenhet till självutveckling av sitt ledarskap. Var och en av dessa frågor kan 

kopplas till varsin dimension av självutveckling av ledarskap, som presenterades i 

teorikapitlet. Exempelvis ställde vi frågan “Hur hanterar du hinder i arbetslivet?”; vilket 

sammankopplas med skicklighetsorientering. 

 

Den intervjuguide vi utformade testades på två testrespondenter innan började med 

intervjuerna. En av dessa testrespondenter har haft en ledarroll i tidigare arbete medan 

den andre inte har haft någon formell ledarroll. Detta gav oss två olika perspektiv på vår 

frågemall vilket vi ansåg som värdefullt. Under dessa testintervjuer fick vi bra feedback 

på såväl frågor som ordningsföljd. Exempelvis hade vi ursprungligen en fråga om 

självreglering, eller självdisciplin, som är en av de egenskaper tillhörande humankapital 

som Day (2001, s. 584) anser vara viktig för ledare: “Upplever du att din självdisciplin 

har påverkats till följd av dina medarbetarsamtal med din chef?”. Detta var en fråga vi i 

testintervjun fick återkoppling på. En av testrespondenterna ansåg att denna fråga 

insinuerar att personen saknar självdisciplin. Testrespondenten menade att denna fråga 

kunde upplevas som kritik. Med detta som grund valde vi att ta bort frågan ur mallen. Vi 

gjorde detta val då vi ändå anser att de övriga frågorna gällande humankapital kan ge oss 

en tillräcklig förståelse. Efter ytterligare revidering av mallen kände vi oss därefter trygga 

i den intervjumall vi utformat.  

 

4.4 Utförande av intervjuer 
 

Som tidigare nämnt genomfördes totalt 7 stycken intervjuer. 3 av dessa hölls i Stockholm 

och resterande i Umeå. Intervjuerna tog mellan 45–60 minuter och samtliga genomfördes 

på respondenternas arbetsplats. För att säkerställa att intervjuerna skulle bli så lika så 

möjligt valde vi att en av oss ledde samtliga intervjuer. Den andre fokuserade på att ställa 

ytterligare följdfrågor samt säkerställa att samtliga frågor täcktes in. Vid intervjuerna i 

Stockholm hade endast en av oss möjlighet att fysiskt närvara vid intervjuerna. Den andra 

person var istället närvarande via Skype. På grund av risken för eventuella fördröjningar 

bestämde vi att personen på Skype-länk fick vara tyst tills intervjuaren på plats aktivt 
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lyfte in den andra i samtalet i slutet på varje fråga. Detta för att se om personen via länk 

själv hade något att tillägga eller fråga. 

 

Av etiska skäl valde vi att inleda samtliga intervjuer med att poängtera respondenternas 

anonymitet och att deltagandet är frivilligt. Vi beskrev även intervjuns syfte och upplägg 

för att göra det tydligt för respondenten hur intervjun kommer gå till, ungefär hur lång tid 

den avser att ta och vi frågade även om tillåtelse till att spela in intervjun. Alla 

respondenter gick med på att deras intervjuer spelades in.  

 

Något som är värt att uppmärksamma och som har betydelse för intervjusituationen är 

respondenternas agerande under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 131). I syfte att 

bidra till uppsatsens trovärdighet presenteras här hur vi upplevde respondenterna under 

intervjun. Vår generella uppfattning är att respondenterna var ärliga och öppna under 

intervjuerna. Till stor del fick vi ta del av deras inre värld och deras genuina tankar. 

Exempelvis vid frågan “Funderar du mycket kring ditt ledarskap och hur du vill 

utvecklas?” anser vi att respondenterna var ärliga och öppna, vare sig de ansåg att de 

funderade mycket eller inte alls. Överlag tyckte vi även att de visade sig sårbara; 

respondenterna var villiga att lyfta aspekter hos sig själva som de ansåg som svagheter 

eller förbättringsområden. Men även om vi anser att de flesta intervjupersonerna var 

medgörliga hade vi en intervju där respondenten var återhållsam i sina svar. Visserligen 

uppfattade vi personen som ärlig, men vi fick intrycket av att hen inte var bekväm med 

att öppna upp sig helt inför två främlingar. Konsekvenserna blev att svaren inte var lika 

utförliga som de andras, men vi upplevde dem samtidigt som genuina och de anses därför 

fortfarande vara användbara för studien. En annan situation uppstod i ett fåtal svar under 

två av de andra intervjuerna vi hade. Under enstaka delar av dessa två intervjuer upplevde 

vi att respondenterna förskönade sina svar till viss del i syfte att få sin organisation att 

framstå i god dager. Detta förekom som sagt endast få gånger och vi tycker inte att det 

påverkade svaren i sin helhet. Sammanfattningsvis tycker vi med andra att 

respondenterna var tillmötesgående och transparenta, även om svaren i vissa fall var 

aningen korta eller något vinklade. 

 

4.5 Analysmetod 
 

I denna uppsats har vi valt att göra en tematisk analys. Tematisk analys är en metod för 

att identifiera och analysera mönster i kvalitativa data (Braun & Clarke, 2016, s. 297). 

Den stora fördelen med tematisk analys är flexibilitet (Braun & Clarke, 2016, s. 297). 

Metoden kan användas till att analysera många former av data och fungerar väl vid flera 

olika forskningsfrågor. Bryman (2011, s. 527) menar dock att denna analysmetod inte har 

ett tydligt ursprung eller bygger på någon uppenbar teknik. Det finns dock forskare som 

erbjuder lösningar för att säkerställa att en tematisk analys ändå kan genomföras på ett 

systematiskt sätt. Några författare som har utvecklat riktlinjer för detta är Braun & Clarke 

(2006). Ett viktigt beslut att ta innan forskaren börjar analysera sitt material är huruvida 

en induktivt driven eller teoretiskt driven tematisk analys bör användas (Braun & Clarke, 

2006, s. 83–84). I denna uppsats har vi valt att genomföra en mer teoretiskt driven 

tematisk analys. Detta angreppssätt kan med fördel användas när forskaren främst vill 

fokusera på vissa aspekter av resultaten, exempelvis om forskaren huvudsakligen är 

intresserad av att analysera data som direkt har med forskningsfrågan att göra (Braun & 

Clarke, 2006, s. 84). Vi har i vår analys valt att fokusera på de data som kan kopplas ihop 

med vår forskningsfråga och vårt syfte med uppsatsen. Detta har även haft implikationer 

för de teman vi har valt att använda oss av.  



 

 35 

 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av Braun & Clarkes (2006, s. 87) sex steg för 

att göra en tematisk analys. Vi har sett deras riktlinjer som en ledstång, ibland har vi valt 

att frångå vissa av deras förslag då vi anser att analysmetoden behöver anpassas efter vår 

specifika uppsats. 

 

Det första steget de beskriver handlar om att bekanta sig med de data som har samlats in 

(Braun & Clarke, 2006, s. 87). För att kunna identifiera mönster krävs det att forskaren 

aktivt läser igenom sitt insamlade material upprepade gånger. Ett sätt att uppnå detta är 

genom att transkribera data, vilket vi har gjort eftersom vi har genomfört intervjuer. Värt 

att poängtera gällande vår transkribering är att vi valde att utelämna irrelevanta yttringar 

från respondenterna. Exempel på sådana yttranden är hostningar, hummande och verbala 

tics som inte medför något till svaren de gav. Under transkriberingen antecknade vi även 

det vi tyckte var intressant och potentiellt användbart inför analysen, något som Braun & 

Clarke (2006, s. 87) uttryckligen rekommenderar. 

 

Under det andra steget bör forskaren, från att ha bekantat sig med materialet, börja 

organisera intressant och meningsfull data i olika grupper (Braun & Clarke, 2006, s. 88). 

I det tredje steget ska forskaren börja identifiera övergripande teman utifrån det som har 

kartlagts under den andra fasen (Braun & Clarke, 2006, s. 89). I vår analys har vi främst 

valt att använda oss av teman som kan kopplas våra teoriområden, vår frågeställning och 

vårt syfte. Av denna anledning har vårt arbete under den andra och tredje fasen bestått av 

att identifiera och gruppera de svar som är intressanta för våra teoriområden och vår 

frågeställning samt vårt syfte.  

 

Det fjärde steget handlar om att utvärdera och eventuellt revidera sina teman. Braun & 

Clarke (2006, s. 91) beskriver att det under denna fas är vanligt att vissa teman behöver 

slås ihop medan vissa preliminära teman behöver tas bort helt, exempelvis på grund av 

att forskarens data inte är tillräckligt entydiga. Vissa teman har vi exempelvis valt att 

inkludera i ett mer övergripande tema då vi har insett att det gör analysen mer tydlig. Steg 

fem och sex handlar om att definiera och namnge sina teman samt att börja skriva ihop 

den resterande rapporten (Braun & Clarke, 2006, s. 92–93).  

 

4.6 Kvalitetskriterier 
 

I detta avsnitt kommer vi gå igenom studiens kvalitet. För att visa på äktheten och 

trovärdigheten i sin forskning är det relevant att behandla dessa kriterier (Lewis et al., 

2014, s. 354). 

 

4.6.1 Inre validitet 
 

Ur ett traditionellt perspektiv handlar validitet om precisionen i forskningen (Lewis et al., 

2014, s. 356). En uppdelning kan göras mellan inre och yttre validitet, där inre validitet 

behandlar frågan om hur väl forskarens resultat överensstämmer med verkligheten 

(Merriam, 1994, s. 177). Inre validitet i kvalitativ forskning får en annan innebörd än i en 

kvantitativ studie. Då verkligheten i kvalitativ forskning antas vara mångbottnad, flytande 

och socialt konstruerad kan den inre validiteten vara svårbedömd (Merriam, 1994, s. 178). 

Det finns dock vägar för att skapa inre validitet i kvalitativ forskning. Ett sätt att uppnå 

detta är att tydligt klargöra vad man själv, som forskare, tar med sig in i studien som kan 
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riskera att förvränga det som studeras (Merriam, 1994, s. 180). I denna studie har vi, för 

att ge några exempel, varit tydliga med våra ontologiska och epistemologiska 

ståndpunkter. Vidare har vi även beskrivit vår förförståelse som kan påverka vår egen 

tolkning. Vi anser med andra ord att vi har varit tydliga med våra kunskapsteoretiska 

utgångspunkter i denna studie, vilket bör underlätta bedömningen av den inre validiteten. 

Vidare anser vi även att möjligheten att bedöma den inre validiteten har stärkts av vår 

presentation av respondenternas beteende under intervjuerna. Detta presenterades i 

avsnittet ovan: “Utförande av intervjuer”. Att som läsare få en inblick i hur vi upplevde 

respondenterna under intervjuerna ger denne bättre förutsättningar att bedöma den inre 

validiteten av denna uppsats. 

 

Något som även är viktigt för oss att för hänsyn till riktar sig mot respondenterna i denna 

studie, som alla är ledare. Alvesson och Sköldberg (2008, s. 224) menar att ledare inom 

företag alltid måste granskas kritiskt, då dessa medvetet eller omedvetet kan idealisera 

sitt företag genom de svar de lämnar. Vi var därför noga med att inför intervjuerna 

poängtera att deras medverkan är anonym och att de således inte kan kopplas till sina 

specifika företag. Vi anser att detta motverkar deras tendens till att skönmåla bilden av 

företaget, vilket hjälper oss att få mer ärliga svar. 

 

4.6.2 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning resultatet från en studie kan upprepas i en 

framtida studie (Merriam, 1994, s. 180). Reliabilitet är därför ett problematiskt område 

vid kvalitativa studier. Detta då kvalitativ forskning strävar efter att studera verkligheten 

via personer som uppfattar världen genom egna tolkningar (Merriam, 1994, s. 181). 

Vidare är vårt val att använda oss av semistrukturerade intervjuer relevant för 

reliabiliteten i vår studie. En styrka med semistrukturerade intervjuer är flexibilitet; det 

är därför väldigt svårt att upprepa studier med denna datainsamlingsmetod (Saunders et 

al., 2012, s. 382). Risken med att upprepa en studie som har använt semistrukturerade 

intervjuer är att flexibiliteten kan bli lidande: det blir nästan en definitionsmässig 

motsättning.  

 

Vi anser att det är viktigt för oss att vara transparenta på denna punkt; vi ämnar inte 

genomföra en studie som vi tror kan replikeras. För att denna studie skulle kunna 

replikeras hade vi troligtvis fått offra våra semistrukturerade intervjuer och därmed även 

flexibiliteten. Vi tror att detta hade underminerat möjligheten att svara på vår 

frågeställning och därför väljer vi istället att vara tydliga med att reliabiliteten är relativt 

låg. Trots att vi accepterar att reliabiliteten är relativt låg kommer vi att redogöra för våra 

uppfattningar och val genom hela studien. Som ett exempel har vi i avsnitt 2.5 beskrivit 

vår egna teoretiska och praktiska förförståelse som vi anser vara relevant för denna studie. 

Vidare har vi även försökt att argumentera tydligt för våra kunskapsteoretiska val. Dessa 

typer av redogörelser kan ge andra forskare en större möjlighet att göra en egen analys av 

vår studie (Saunders et al., 2012, s. 382), vilket vi anser ger vår studie stabilitet trots den 

låga reliabiliteten.  

 

4.6.3 Extern validitet 
 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten av en studie kan generaliseras 

till andra sammanhang och/eller en annan grupp i den övergripande populationen 

(Bryman & Bell, 2013, s. 401; Lewis et al., 2014, s, 356). Det finns en rådande diskussion 
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om huruvida denna traditionella syn på extern validitet är applicerbar på kvalitativ 

forskning (Merriam, 1994, s. 184). Det finns ett alternativt sätt att se på extern validitet; 

ett sätt som är mer anpassat till kvalitativ forskning. Ett så kallat trovärdighetskriterium 

som kan anses svara mot extern validitet: detta begrepp kallas överförbarhet (Bryman & 

Bell, 2013, s. 402). Då kvalitativa studier ämnar gå på djupet finns det ofta ett fokus på 

en viss kontext, och överförbarheten kan därför stärkas av fylliga och detaljerade 

beskrivningar av kontexten (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Bryman & Bell, 2013, s. 

404). Om forskaren ser till att tydligt redogöra för det sammanhang som undersöks kan 

framtida forskare använda denna information till att själva bedöma om resultaten av 

studien är överförbara till en annan situation (Lincoln & Guba, 1985, refererad i Merriam, 

1994, s. 188). Vi har exempelvis beskrivit ledarnas arbetsuppgifter, hur många de 

ansvarar över, deras erfarenhet i ledarrollen samt försökt att utförligt klargöra hur 

medarbetarsamtalen fungerar i praktiken för respondenterna. Vi tror att dessa faktorer 

stärker läsarens förmåga att bedöma överförbarheten av denna uppsats. Vidare har vi i 

“Urval” preciserat vilka typer av tjänsteföretag vi har kontaktat. Även denna information 

bör möjliggöra för läsare att tolka kontexten och således även bedöma överförbarheten. 

Vi tror även att en utförlig beskrivning av vårt urval bidrar till en ökad trovärdighet.  

 

Att använda ett snöbollsurval innebär att studiens resultat överensstämmer med den 

gruppens verklighet inom banker och revisionsbyråer och därför inte kan generaliseras 

till andra sammanhang. Som skrivits under punkt 4.1 kan respondenter ha liknande 

värderingar och åsikter som andra respondenter vilket gör variationen i teman 

begränsade. Det ger oss dock möjlighet att undersöka om det finns identifierade teman 

som förstärkts eller är återkommande. Vi har försökt att minska de begränsningar som 

kommer med ett snöbollsurval genom att identifiera kriterier för de som ska inkluderas i 

studien och ställa öppna intervjufrågor och klargörande uppföljningsfrågor till 

respondenterna.  

 

Som nämns ovan medger vi att valet att använda oss av ett snöbollsurval innebär en risk 

att inte erhålla en bredare variation av teman i respondenternas svar. Genom att vi har 

begränsat studien till två delbranscher av tjänstesektorn, bank och revisionsbyråer, 

reduceras vidare möjligheten att generalisera resultaten till hela tjänstesektorn. Vi anser 

därmed att de resultat vi kommer fram till bör tolkas med försiktighet, men dock att den 

kan ligga till grund för fortsatta studier.  

 

Trots de steg vi har tagit för att ge en rik beskrivning av kontexten anser vi att det finns 

aspekter i denna studie som begränsar överförbarheten och som är svåra att påverka. Alla 

respondenter har ett säreget kroppsspråk och ett eget sätt att uttrycka sig såväl verbalt 

som icke verbalt. Även om vi, som nämnt, har presenterat respondenternas generella 

beteende under intervjuerna, anser vi att det är svårt att ge en fullgod beskrivning av varje 

respondents personlighet och sätt att uttrycka sig. Vi menar att det alltid kommer att 

finnas aspekter av respondenter som inte går att återberätta i skrift. 

 

4.7 Etiska överväganden 
 

Oavsett forskningsmetod finns det etiska överväganden att ta hänsyn till. Inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns det två grundläggande principer som 

går under benämningarna forskningskravet och individskyddet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

5). Dessa krav är inte menade att fungera som ersättning för forskares egna etiska 

bedömningar, utan ska snarare ge underlag för reflektion och insikt (Vetenskapsrådet, 
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2002, s. 5). Ansvaret faller därmed på forskaren att studien genomförs på ett så etiskt 

acceptabelt sätt som möjligt; forskaren kan inte gömma sig bakom de etiska riktlinjerna 

utan bär ensam ansvaret för de etiska aspekterna i studien (Merriam, 1994, s. 194). Vikten 

för oss att ta upp de forskningsetiska principerna handlar om att vi vill visa att vi tagit 

ansvar i vår studie genom att ändå följa de råd som finns.  

 

Den första grundläggande principen, forskningskravet, syftar till att samhället har ett 

ansvar att bedriva forskning för att föra utvecklingen framåt. Här poängteras exempelvis 

vikten av att tillgänglig kunskap skall utvecklas och fördjupas. Den andra grundläggande 

principen, individskyddskravet, tar upp fyra etiska principer som bör genomsyra 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6; Webster et al., 2014, s. 78). Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6; Bryman, 2011, s. 131–132). Då dessa fyra principer syftar 

till att verka som utgångsläge för frågeställningar som kan tänkas aktualiseras mellan 

forskare och respondenter (Bryman, 2011, s. 131) väljer vi att ge en djupare presentation 

av dessa. Vidare även en koppling om hur vi behandlat dessa i vår studie.  

 

Det första kravet, informationskravet, syftar till att respondenterna som deltar i 

undersökningen skall vara väl informerade om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

7; Bryman, 2011, s. 131). Vidare handlar informationskravet om att respondenterna som 

deltar i studien skall vara väl informerade om att deltagandet i studien är frivillig och att 

de kan avbryta deltagandet när som helst de önskar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7; Bryman, 

2011, s. 131). Det andra etiska kravet, samtyckeskravet, handlar om att respektera 

respondenternas vilja om att ställa upp i intervjun eller inte, hur länge de vill medverka 

samt på vilka villkor (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10).  

 

I vår studie tog vi hänsyn till informationskravet samt samtyckeskravet genom att 

informera respondenterna om att all medverkan är frivillig och att de kan avbryta när som 

helst utan att detta ger konsekvenser. Vi var noga med att i tidigt skede genom antingen 

mail eller telefonkontakt förmedla bland annat studiens syfte samt hur lång tid intervjun 

förväntas ta vilket stärker de etiska kraven mer. Detta är något som vidare poängterades 

i början på intervjuerna. Även om vi i denna uppsats varit noga med att ta hänsyn till 

dessa etiska principer finns det dock vissa val kopplat till vår studie, exempelvis urval, 

som torde kunna påverka samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Som beskrivet i 

urval, handlar snöbollsurval om att vi som intervjuare får tips av respondenten om fler 

passande respondenter. Detta kan ha påverkat samtyckeskravet genom att de tipsade 

respondenterna kan känna sig “tvingade” att delta i studien om denne blivit 

rekommenderad, och konfidentialitetskravet då den ursprungliga respondenten kan 

tänkas vara medveten om att den nya respondenten valt att delta i studien. Vi anser dock 

att detta inte varit ett problem för oss; de tillfrågade respondenterna har alltid haft ett val 

att medverka eller ej och har i detta fall endast varit positiva till att delta i studien.  

      

Konfidentialitetskravet poängterar vikten av att upplysa sina respondenter om att deras 

personuppgifter kommer att behandlas med yttersta konfidentialitet (Bryman, 2011, s. 

131). Utan respondenternas godkännande skall deras medverkan alltså hållas anonym. Vi 

har i denna uppsats varit kontinuerligt noggranna vid behandlandet av uppgifter som rör 

respondenterna. Vi berättade för våra respondenter både vid kontakt med dem samt i 

början på intervjun att deras medverkan sker helt anonymt och att inget de säger skall 

kunna kopplas till varken respondenten själv eller det företag de jobbar på. I vår empiri 

har vi valt att ge respondenterna fiktiva namn för att behålla deras anonymitet. Något som 
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där kan ha påverkat konfidentialitetskravet är att vi endast haft en manlig respondent av 

totalt sju stycken. Därför valde vi att även döpa om två av våra kvinnliga respondenter 

till manliga namn för att svaren inte lätt skall kunna tolkas komma från vår enda manliga 

respondent.  

 

Slutligen handlar nyttjandekravet om att den data som vi samlar in under intervjuerna 

endast skall användas för detta forskningsändamål (Merriam, 1994, s. 193). Detta tog vi 

hänsyn till genom att i början på intervjun poängtera att vi inte kommer att använda det 

insamlade materialet i annat syfte än till denna studie. För att se hur vi jobbade med de 

etiska kraven under själva intervjun, se Appendix 1 där vi bifogat den intervjuguide vi 

använt oss av under samtliga intervjuer.  

 

4.8 Upplägg av empiri 
 

För att förtydliga för läsaren hur kommande empirikapitel är upplagt följer nedan en 

beskrivning av detta.  

 

Vi har valt att presentera empirin enligt intervjuguidens upplägg. Den inledande frågan 

syftar till att få reda på bakgrundsinformation om respondenterna och har delvis 

presenterats i en tabell. I resten av empirin presenteras svaren på våra frågor i tur och 

ordning, enligt guiden, i löpande text. Svaren delas även in i underrubriker som indikerar 

vilket tema frågorna tillhör. Dessa teman är till stor del utformade efter teorikapitlet och 

det är även dessa teman som finns i intervjuguiden. Ett alternativt tillvägagångssätt hade 

varit att presentera varje enskild respondents svar i tur och ordning. Ett sådant val hade 

gjort det lättare för läsaren att följa respektive respondents resonemang och samtidigt ge 

läsaren en helhetsbild av respondenten i fråga. Vi anser dock att detta hade gjort det 

svårare att hålla reda på respondenternas olika upplevelser inom varje fråga eller tema. 

Vi gjorde därför ett aktivt val att presentera svaren i en tematisk ordningsföljd utifrån 

intervjuguiden. Vi anser att detta är mer passande för vår studie främst då kopplingen 

mellan alla olika teman och teorikapitlet kan hållas intakt. Vidare anser vi att denna 

struktur möjliggör för läsaren att på ett enkelt och tydligt sätt se likheter och skillnader 

direkt i respondenternas svar. Vi tror även att detta förenklar läsarens tolkning av 

uppsatsens analyskapitel. 

 

Vi vill här även lyfta två övriga val vi har gjort inför resultatredovisningen. Vi har i vår 

studie sju respondenter varav en manlig sådan. För att värna om hans anonymitet har vi 

som tidigare nämnt bytt kön på två av de kvinnliga respondenterna. Med andra ord 

representerar respondenternas namn inte det kön de tillhör; alla namn är dessutom fiktiva. 

I vissa av delar av empirin har vi även gjort ett aktivt val att inte utförligt redovisa alla 

respondenters svar. Även om vi redogör för samtliga respondenters ståndpunkter på varje 

fråga, anser vi inte att det alltid är relevant att presentera en uttömmande redogörelse från 

varje respondent. Exempelvis kan respondenter ha gett liknande beskrivningar gällande 

samma fråga, och då anser vi att en utförlig redogörelse av båda respondenternas svar blir 

överflödig. 
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5. Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från den insamlade empirin. Här kommer 

vi att presentera resultatet enligt den struktur som presenterades i avsnitt 4.8 Upplägg av 

empiri.  

 

5.1 Respondenter 
 

Vi har i denna studie intervjuat sju respondenter. På frågan “Hur skulle du beskriva dina 

huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden?” svarade tre av respondenterna att 

de är gruppchefer med ansvarsområden som innefattar coaching, rekrytering samt någon 

form av kvalitetsansvar. Övriga fyra respondenter är kontorschefer som ansvarar över 

kontorets resultat samt personal. I tabellen nedan presenterar vi resterande grundläggande 

information om respondenterna. Detta för att ge en tydlig överblick över respondenternas 

yrkestitel, hur länge de haft deras tjänst samt hur många de har direkt ansvar över. Som 

nämnt i avsnitt 4.8 har vi valt att ge våra respondenter fiktiva namn.  

 

Tabell 1: Beskrivning av respondenter 

 

Respondent Yrkestitel  Tid inom 

nuvarande 

ledarposition 

Antal som 

ledaren ansvarar 

över 

Olivia Redovisningskonsult/ 

Gruppchef 

2 år 15 personer 

Samuel Kontorschef 2 år 2 personer 

Malin Redovisningskonsult/ 

gruppchef 

10 månader 11 personer 

Elisabet Kontorschef 7 år 4 personer 

Kent Redovisningskonsult/ 

Gruppchef 

2 år 13 personer 

Karin Ställföreträdande 

kontorschef 

2 år 22 personer 

Daniel Gruppchef 11 år 25 personer 

 

Tre av respondenterna, Olivia, Malin samt Kent, jobbar inom samma företag och har alla 

en tvådelad yrkesroll: redovisningskonsult samt gruppchef. “Tid inom nuvarande 

ledarposition” representerar för dessa individer endast den tid de har haft i sin nuvarande 

gruppchefsroll. Respondenterna beskriver att gruppchefsrollen tar upp ungefär 40–50% 



 

 41 

av deras arbetstid. Denna andel kan dock vara både högre och lägre under vissa perioder 

av året. Vi har i denna uppsats valt att endast fokusera på deras upplevelser i rollen som 

gruppchef. Vidare är en av kontorscheferna en ställföreträdande sådan; respondenten 

menar dock att titeln som ställföreträdande endast är av akademisk betydelse, hon ser sig 

själv som fullt medansvarig för kontoret.  

 

5.2 Ledarskap 
 

På frågan “Hur skulle du beskriva dig själv som ledare?” beskriver Olivia att hon är 

mån om alla i gruppen. Hon säger vidare att hon är en demokratisk ledare som vill att alla 

kommer till tals och får ta plats. Detta samtidigt som hon värnar om kontorets utstakade 

mål och ser till att gruppen arbetar mot dessa. Hon beskriver att hon försöker arbeta för 

att det ska gå så bra som möjligt för gruppen rent prestationsmässigt: 

 

“Ibland kan ju det innebära att man får se till att sporra lite extra men det är väl inte med 

några direkt hårdare metoder utan det är mer i försök att inspirera och få folk att kanske 

ta lite rygg på varandra.”  

 

Kent hade i början svårt att sätta ord på hur han är som ledare. Efter en kort stunds 

reflektion beskriver han ändå sig själv: “Jag tycker att jag försöker vara personlig och 

närvarande, så jag kommer kanske lite närmare än vad som egentligen behövs.” Kent 

berättar även att sedan han börjat ta personalansvar har han lärt sig mycket om sig själv. 

Daniel beskriver sig själv som en ordningsman. Han försöker skapa ordning och reda som 

ledare samt arbetar mycket med struktur och rutiner. Han anser med andra ord att det är 

viktigt att medarbetarna gör rätt från början, och att saker därför kan och bör ta tid ibland.  

 

Elisabet säger: “Jag kräver mycket av mina medarbetare men har samtidigt ett stort 

förtroende för dem och vad de gör.” Vidare ser hon sig själv som en delegerande ledare 

som samtidigt är duktig på att lyssna, och hon försöker vara så tillgänglig som möjligt. 

Hon tycker att det är viktigt att ha dörren öppen som ledare men på samma gång förväntar 

hon sig att medarbetarna ska kunna sköta jobbet själva. Karin vill veta så mycket som 

möjligt om sina medarbetare; hon anser att det är nödvändigt att försöka få med sig alla i 

gruppen när ett beslut väl har tagits. Hon tycker, liksom Elisabet, att en öppen dörr är 

viktigt som ledare. I syfte att visa prestigelöshet är hon även mån om att själv vara ute i 

verksamheten och hjälpa till när det behövs, samtidigt som hon tycker att det är roligt. 

 

Samuel beskriver att det är speciellt att vara ledare över endast två medarbetare. Dessa 

medarbetare är erfarna och han upplever därför att han framförallt försöker peppa dem 

till att utmana sig själva ibland. Han tycker även att han passar på ett litet kontor där han 

anser det vara viktigt att göra det mesta tillsammans. Han uppger att han inte gillar att 

peka med hela handen och bestämma själv, han gillar istället delaktighet. Samtidigt måste 

han ta vissa beslut på egen hand ibland, men han vill få med alla på banan. Avslutningsvis 

tycker Malin att det är svårt att sätta ord på hur hon är som ledare. “Man vill ju många 

saker men sen kanske det inte alltid är så det upplevs.” Hon beskriver ändå att hon 

försöker uppfattas som en ledare som lyssnar, tar sig tid för sina medarbetare och 

uppmärksammar prestationer. Hon menar att hon vill vara rättvis och föregå med gott 

exempel. Malin vill i hennes roll som ledare utbilda och driva fram andra personer samt 

få dem att växa i organisationen.  
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På frågan “Kan du beskriva på vilket sätt du försöker motivera medarbetarna som 

du ansvarar över?” menar Malin att hennes främsta sätt att motivera medarbetarna på 

är genom att utmana dem. Om det är någon som gör något nytt för första gången så 

försöker hon uppmuntra och stötta dem för att de ska våga ta nya steg. Samtidigt betonar 

hon att hon finns där som stöd om de har frågor. Malin berättar vidare att hon genom 

dialog har skapat sig en bild av vad hennes medarbetare gillar att göra och vad de drivs 

av. Utifrån detta försöker hon se till att den sortens uppdrag landar hos dem. Hon tar 

exempelvis upp att vissa medarbetare tycker om att prata inför folk och att Malin då ser 

till att låta dem vara med och hålla seminarier. Kent är inne på samma spår som Malin. 

“Jag tycker den bästa motivationen blir ju när dom gör dom uppgifterna dom tycker om.” 

Han påpekar att det naturligtvis förekommer mindre roliga arbetsuppgifter, men på det 

stora hela ska medarbetarna få arbeta med det de tycker om. Kent menar att han vill 

motivera sina medarbetare genom att vara lyhörd till var medarbetarna är på väg och vad 

de vill uppnå, så att de tillsammans kan välja arbetsuppgifter som hjälper dem att nå sina 

mål.  

 

Daniel anser att motivation handlar om att lyfta människor; att motivera sina medarbetare 

inte bara syftar till att titta på resultat och siffror utan även på bra prestationer i övrigt. 

Genom att uppmärksamma prestationer och samtidigt visa på var förbättring eller 

förändring krävs kan han motivera dem till att gå vidare och bli ännu bättre medarbetare. 

Karin upplever att hon främst använder positiv återkoppling för att motivera sina 

medarbetare. Hon menar att det är viktigt att se medarbetaren; gör någon en bra affär ska 

man se till att uppmärksamma det. Hon anser även att det är viktigt att lyfta det lilla: till 

exempel att en medarbetare tömmer diskmaskinen. Med andra ord tycker Karin att beröm 

i alla dess former är en viktig del i att motivera sina anställda. Hon påpekar samtidigt att 

lönen självklart ska vara en motivationsfaktor; en bra prestation under året ska kunna leda 

till löneförhöjning. 

 

Samuel anser inte att han behöver motivera sina två medarbetare på kontoret under det 

dagliga arbetet. Han upplever att alla självmant drivs av en vilja att kontoret ska göra bra 

ifrån sig: “I det vanliga arbetet så behövs det ingen motivering. För jag tror vi drivs av 

att kontoret ska gå bra, att vi ska göra affärer. Så det behövs inte uttalas, det vet vi.” Han 

tycker att det är viktigare att stötta sin personal än att aktivt motivera dem. Elisabet tycker 

att delaktighet och förtroende är en viktig del i att motivera sina anställda. Då hon är 

ansvarig över en ledningsgrupp bestående av fyra ledare tror hon att de uppskattar att få 

arbeta självständigt. Elisabet vill med andra ord inte peta i detaljer, hon tror att de 

motiveras av att hon visar förtroende för att de kan sköta arbetsuppgifterna på egen hand. 

Hon försöker även se till att dessa ledare får vara delaktiga i aktiviteter som de inte har 

så mycket erfarenhet av. Hon tror att detta ger ledarna motivation att utvecklas. 

Avslutningsvis beskriver Olivia att hon dels försöker fokusera på individen och dels på 

gruppen som helhet när det gäller motivation. På ett individuellt plan menar hon att “Det 

är viktigt att få dem att koppla prestation nu mot framåt och hur man kan komma vidare 

i organisationen” Hon säger att det är viktigt att få medarbetaren att känna att nästa steg 

i karriären är inom räckhåll då företaget hon jobbar på är en väldigt hierarkisk 

organisation där många vill kunna avancera och även förväntas göra det. Vidare tycker 

Olivia som sagt att det även är viktigt att motivera gruppen. Det är viktigt för henne att 

få gruppen att känna att de jobbar mot mål tillsammans som en grupp. Hon nämner att 

hon gärna har gruppmöten för att på så sätt kunna skapa en starkare gruppkänsla. 
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Nästa fråga vi ställde var “Vad anser du om att använda belöningar som ett verktyg 

till att motivera dina anställda?” Karin är negativt inställd till konkreta belöningar som 

ett verktyg för att motivera. Hon tycker att det ger fel signaler, att det då bara blir vissa 

saker som räknas. På hennes företag finns det många arbetsuppgifter som inte resulterar 

i ekonomiska intäkter, till exempel administrativa uppgifter, men som ändå måste göras: 

 

“... skulle det vara så att jag ska ge belöningar till personer som har gjort bra affärer, 

som genererar pengar, så kommer nog ingen att vilja göra dom där uppgifterna som inte 

renderar i kronor och ören.” 

 

Kent anser däremot att konkreta belöningar är nödvändiga. Han anser att lön eller annan 

ekonomisk ersättning som belöningsverktyg är viktiga ingredienser. Utan dessa tror han 

inte att man kan öka eller bibehålla en medarbetares motivation. Möjligheter till att 

utvecklas på ett personligt plan är också bra för motivationen, men utan ekonomiska 

belöningar riskerar personen, enligt Kent, att tappa känslan av att ha ett syfte med sitt 

arbete. Elisabet tycker att en konkret belöning kan vara motiverande, men då på grund av 

dess symboliska värde. En medarbetare som kommer hem och kan visa upp en gåva som 

ett kvitto på att denne har gjort ett bra jobb kan vara värdefullt för motivationen. 

Sammantaget tycker hon dock att positiv återkoppling eller beröm viktigare än konkreta 

belöningar som motiveringsverktyg. 

 

Olivia beskriver att hon i sin roll som gruppchef har olika medel för att motivera sina 

anställda; exempelvis kan hon ge beröm och goda vitsord efter en slutförd arbetsuppgift. 

Hon anser dock att medarbetarna i hennes organisation främst drivs av en vilja att 

utvecklas och avancera och att konkreta belöningar, i form av löneförhöjning, i den 

meningen således inte alltid är nödvändiga att använda som motiveringsverktyg. Daniel 

förklarar att de inom hans organisation jobbar med provisionslön och att konkreta 

belöningar på så vis är en inbyggd del av att motivera de anställda. Utöver 

provisionslönen använder han belöningar i form av exempelvis biobiljetter som ett 

verktyg för att tillfälligt lyfta prestationen och motivationen.  

 

“Det är mer för att man ska tycka det är roligt, inte för att framförallt lyfta prestationen 

utan det kommer i ett senare skede, utan mer att aktivitet om det gått trögt en period just 

för att få det att komma igång.”  

 

Ur ett längre tidsperspektiv tror Daniel att konkreta belöningar endast har marginell nytta. 

I längden försöker han motivera det anställda genom att hjälpa dem att hitta områden att 

utvecklas på. Han tror att möjligheten att utvecklas är det som motiverar dem i det långa 

loppet. 

 

Samuel associerar konkreta belöningar med lönehöjning. Han tror att båda är viktiga, 

samtidigt som han förklarar att beröm är lätt att glömma bort i det dagliga arbetet. Malin 

menar att företaget hon jobbar på använder sig mer av beröm än belöningar om en 

medarbetare har gjort ett bra jobb. Företaget har formella belöningar att erbjuda, men det 

är sällan de använder dem. Både Samuel och Malin har svårt att ta ställning till om 

konkreta belöningar är bra eller mindre bra som ett konkret motiveringsverktyg. 

 

“Hur viktigt tycker du att det är att ha någon form av återkommande kontroll över 

de medarbetare du ansvarar för?” och “Hur agerar du om du märker att 

medarbetaren börjar få problem med exempelvis en arbetsuppgift?” är två frågor 
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som vi här presenterar tillsammans. Karin berättar att hon försöker hålla koll på vad 

hennes anställda gör trots att de är 22 stycken. På grund av att de är så många anordnar 

hon och hennes chef regelbundna möten med arbetslaget för att bättre hålla koll på vad 

som händer. Om Karin märker att en medarbetare i sitt dagliga arbete skulle börja få 

problem, med till exempel en arbetsuppgift, vill hon gärna vara proaktiv och hjälpa till 

innan ett eventuellt misstag begås. Hon tycker det är bättre att det blir rätt gentemot 

kunden på en gång, snarare än att hon avvaktar och ser hur situationen utvecklar sig. 

Samtidigt påpekar hon att fel kan hända och de går alltid att rätta till.  

 

Malin säger “Jag tycker generellt sett att man ska sträva efter frihet under ansvar. För 

någonstans vill inte jag gå in och kontrollera på det sättet.” Hon tycker inte att man aktivt 

behöver övervaka allt som händer. Hon brukar istället uppmuntra sina anställda att söka 

upp henne om ett problem dyker upp. Malin vill i så liten utsträckning som möjligt vara 

någon som proaktivt kontrollerar och övervakar vad som händer i arbetet. Om hon 

däremot skulle få reda på att någon börjar få problem med någonting så vill hon gärna ta 

tag i det innan det går för långt.  

 

Olivia säger att “Kontroll låter lite negativt i det här sammanhanget. Men lite är det ju 

så vi som gruppchefer har en viss kontroll. Vi förväntas ha det över exempelvis mätbara 

saker som beläggningsgrad.” Olivia anser därför att det viktigt att ha regelbundna och 

formella avstämningar med sina medarbetare, och att de på hennes företag har hittat ett 

bra upplägg för detta. Av denna anledning anser inte Olivia att hon behöver ha någon 

vidare informell kontroll över sina medarbetare då de har så pass regelbunden avstämning 

med varandra på ett formellt plan. Om en situation skulle uppstå anser Olivia att hon vill 

ha mer information innan hon agerar. Hon säger att hon först vill veta om det finns någon 

substans i det någon uppmärksammar henne om. Om det visar sig vara ett reellt problem 

vill hon gärna vara delaktig för att se att situationen hanteras på ett bra sätt. Hon 

poängterar samtidigt att det är viktigt att låta anställda försöka rätta till misstag själv, även 

om hon samtidigt vill vara tydlig med att hon är tillgänglig. Elisabet tycker i vissa fall att 

det är viktigt att ha kontroll över det som händer i sina anställdas arbete. Hon gillar 

egentligen inte att kontrollera att de gör det de ska, men ibland är det nödvändigt. Ofta 

förväntar hon sig dock att hennes medarbetare ska kunna sköta uppgiften på egen hand. 

Om en situation skulle vara på väg att uppstå försöker hon att inte gå in och lösa det åt 

dem. Enligt henne är det viktigaste att man lär sig själv. Däremot, i en situation där ett 

stort problem uppkommer, kommer oftast de anställda till henne och ber om hjälp. Om 

de inte gör det ser hon till att fråga dem hur det går, men helst utan att direkt försöka lösa 

problemet åt dem:  

 

"Jag försöker att inte lösa, för min erfarenhet är att bäst chef var jag när jag var ny för 

då hade jag inga svar. Då körde jag sånt jag hade lärt mig på ledarskapsutbildning: när 

de kom med problem frågade jag exempelvis vad dom själva tyckte.” 

 

Daniel beskriver att det inom hans företag finns många inbyggda kontrollsystem för att 

det ska bli rätt mot kunderna; på det området är kontroll särskilt viktigt. På frågan om hur 

han skulle agera ifall en medarbetare skulle börja få problem anser Daniel att det inte 

nödvändigtvis är gynnsamt att vara där direkt som ledare. Gällande problem som uppstår 

internt inom företaget anser han att misstag ger lärdom:  

 

“Att rusa rakt in och försöka lösa situationen för stunden är enklare, men det är inte 

utvecklande för personen som stött på problemet.” 
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Kent är av åsikten att vi alla är vuxna människor som har ett eget ansvar. Därför anser 

han inte att en ofta återkommande kontroll från en ledares håll ska vara nödvändig i det 

dagliga arbetet. Om han upptäcker att ett problem skulle uppstå tycker han att en ledare 

själv måste kunna sortera. Ibland tycker han att det kan vara en fördel med att avvakta 

och se om det löser sig, men det kräver att ledaren kan identifiera när ett sådant agerande 

är passande. Samuel tycker att det är bra att ha kontroll över vad som händer. Han anser 

att det är bättre att vara ute i verksamheten, nära sina medarbetare, istället för att sitta inne 

på sitt kontor och endast följa upp medarbetarna genom statistik. Han tycker dessutom att 

han då kan se hur kundkontakten fungerar och att valet att sitta bland sina anställda därför 

är bättre för kontoret. Om en anställd börjar få problem med någonting vill Samuel 

avvakta: ”Jag tror att jag faktiskt väntar tills att personen kommer och frågar om hjälp” 

Han tror dock att det hela beror på hur mycket erfarenhet medarbetaren har. Om det hade 

varit en oerfaren medarbetare som börjat få problem hade han nog frågat om personen 

behövde hjälp. 

 

5.3 Allmänt om utveckling av ledarskap 
 

På frågan “Tycker du att företaget tydligt kommunicerar vad som förväntas av dig 

som ledare” var många av svaren liknande. Till exempel berättar Kent att “Vi har väldigt 

bra struktur och det är väldigt bra beskrivet i alla olika delar vad som en ledare förväntas 

göra.” Malin ger ett likasinnat svar och menar att det finns mycket stöd från företagets 

sida i vad som ska göras i hennes roll och vad som är tanken med ledarskapet. Hon menar 

att det finns en plan och att hon och hennes gruppchefskollegor blir knuffade i rätt 

riktningar gällande hur de skall leda sin grupp. Dock berättar hon att även om företaget 

är tydlig i kommunicerandet av förväntningarna, kan det ibland vara mer eller mindre lätt 

att få till planen i praktiken. Beroende på vilken person hon leder kan hon ibland bli 

osäker i sin roll, om allt med medarbetaren inte fungerar. Hon ställs då inför frågor som 

hur länge hon ska driva detta eller hur hon kan få han eller hon att förstå hur de ska göra. 

Men detta stöd går såklart att hämta hos deras HR-avdelning som gärna bollar frågor med 

dem.    

 

Olivia svarar:  

 

“Det finns relativt tydliga definitioner på vad som förväntas av en gruppchef. Och de har 

varit ganska mån om att löpande uppdatera också när man ändrat något i rollen.”  

 

Hon berättar att de har haft en löpande dialog om vad som ska rymmas inom 

gruppchefsrollen och vad som faller utanför den ramen. Hon menar att dialogen har förts 

såväl inom gruppchefsgruppen som med ledningsgruppen för att säkerhetsställa att de 

haft samma syn. Hon anser att detta har varit väldigt värdefullt men att företaget tyvärr 

tappat lite i detta avseende på senare år. Hon säger att de skulle behövt ha en mer 

kontinuerlig dialog eftersom både ledningsgrupp och gruppchefsgrupp ganska ofta ändras 

i deras organisation, vilket kan resultera i otydlighet kring förväntningar i rollerna.  

 

Daniel anser att han får tydlig kommunikation om vad som förväntas av honom som 

ledare av sin chef. Han beskriver att det på grund av hans roll är svårt för företaget att 

sätta upp förväntningar som han sedan kan luta sig mot, det blir därför huvudsakligen 

hans chefs uppgift. Tack vare den tydliga kommunikationen från sin chef känner sig 

Daniel trygg med detta arrangemang. Elisabet berättar att de har ledarkriterier som de 

jobbar efter och att företaget nyligen har initierat ett digitalt verktyg där de jobbar med 
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utveckling av ledarskapet. Hon menar att detta verktyg är bra och tillgängligt, hon får 

även tips i hur hon i praktiken kan jobba med ledarkriterierna. Elisabet poängterar att 

även om kriterierna finns är de väldigt luddiga och det ofta krävs att de bryter ner dessa 

till en mer konkret innebörd. Till exempel lyfter hon ett kriterium som innebära att man 

bör vara “tydlig”, och att det då gäller att konkretisera vad det innebär att vara tydlig.   

 

Även Karin tycker att företaget tydligt kommunicerar vad som förväntas av henne som 

ledare. Hennes svar syftar dock mer till kontoret som helhet: “Vi följs ju upp som kontor, 

går kontoret bra så får jag fria händer. Går kontoret dåligt så får jag mindre fria 

händer.” Hon berättar att hon har sin närmsta chef i samma byggnad och hon kan på så 

vis enkelt få stöd. Karin säger att företaget däremot skulle kunna förbättra och utveckla 

ledarskapet. Hon menar att ledningen förväntar sig att hon ska klara det själv genom 

learning by doing; rent resultatmässigt är förväntningarna klara men inte vad gäller själva 

ledarskapet. Hon menar dock att detta förmodligen beror på att hennes kontor fungerar 

som ett decentraliserat fristående företag, vilket ger dem väldigt mycket befogenheter.  

 

Samuel var den respondent vars svar stack ur mängden: “Vi har inga dokumentet som 

säger att agera såhär eller du bör vara såhär.” Han poängterar att det finns generella 

styrdokument i hur en anställd bör agera överlag, som medarbetare inom företaget, men 

inget specifikt för en ledare. Från sin närmaste chef kan han däremot få förväntansbilder 

presenterat för sig gällande exempelvis aktiviteter som kontoret bör prioritera eller nya 

sätt att kunna utveckla sina medarbetare på. Detta är dock endast förslag och inga rutiner 

som han måste följa. Han menar att detta grundar sig i att han är kontorschef, och att det 

är upp till honom att styra kontoret men att han självklart välkomnar åsikter från högre 

instanser. Han säger att han inte saknar några konkreta dokument i hur han bör vara och 

agera, med sådana dokument riskerar företaget att det blir för statiskt. Han tror mer på att 

det är erfarenheterna och utveckling som gör att en ledare hittar rätt i sin roll.    

 

Vidare frågade vi respondenterna “Funderar du mycket kring ditt ledarskap och hur 

du vill utvecklas?” Denna fråga presenteras här tillsammans med frågan “Hur arbetar 

du för att utveckla ditt ledarskap” då vi anser att svaren går in i varandra. Malin säger 

att hon självklart funderar kring hur hon kan bli bättre: hur hon kan motivera sina 

medarbetare ännu mer och hur hon kan få fler att synas. Hon tar exempelvis upp att hon 

funderar kring hur hon enklare kan nå personer som inte alls är lika henne. Här menar 

hon att hon kanske inte kan applicera det sätt hon skulle vilja i en specifik situation, då 

det inte fungerar för just den personen. Detta menar hon är svårt och därför funderar 

mycket kring hur hon kan göra. Även om hon tycker att just denna bit är svår anser hon 

samtidigt att det är lite kittlande och utmanande att jobba med detta. Gällande hur hon 

själv försöker arbeta med sitt ledarskap beskriver hon att hon under vissa möten med olika 

personer kan pröva vissa saker. Malin kan exempelvis prova att prata med medarbetaren 

på ett annat sätt för att se ifall hon lättare når fram till personen.  

 

Karin berättar att hon ofta funderar på sitt ledarskap. Mycket handlar om att hon 

reflekterar över hur hon ska få sina anställda att agera i linje med hennes direktiv. Hon 

poängterar samtidigt att alla ska vara engagerade och därför funderar hon mycket på hur 

hon ska lyckas med det. Gällande hur hon praktiskt försöker jobba med att utveckla sitt 

ledarskap beskriver hon exempelvis att hon har agerat mentor under en ledarskapskurs 

för unga ledare inom den ideella sektorn. Hon tycker att det var väldigt roligt, det fick 

henne även att aktivt fundera på hur hon själv brukar agera i sitt dagliga arbete. 
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Kent menar att han ganska ofta funderar kring sitt ledarskap. Mycket handlar om hur 

mycket han ska tycka till om, vad som är lagom. Eftersom han i sin roll som ledare anser 

att han påverkar andra människor på arbetsplatsen vill han vara noga med att inte ha en 

negativ inverkan på sina medarbetare. Kent arbetar med att utveckla sitt ledarskap genom 

att tänka på att behandla alla på ett liknande sätt, att visa att han har tid till medarbetarna 

och han försöker även vara närvarande. Han brukar tänka på att återkoppla till och se alla, 

även om de är många och har ett krävande jobb parallellt. Han menar att han vill bemöta 

alla på ett sätt så de känner att de alltid kan komma till honom även om han inte alltid är 

där just då. Även Daniel menar att han ofta funderar kring sitt ledarskap: “Ja det är ju 

min roll så det är där jag har mycket av den tid när jag funderar runt de bitarna. Jag 

söker ju också hela tiden utveckling och bli ännu bättre så konstant egentligen.” Han 

menar att utvecklingen sker genom om att läsa och lära in, se på goda exempel och vara 

öppen för det mesta för att kunna hitta det som utvecklar honom. Han lyfter att han gärna 

deltar i utbildningar; det finns såklart både bra som dåliga sådana, men från de flesta kan 

han ta med sig någonting.  

 

Olivia svarar att hon absolut reflekterar över sitt ledarskap. Hon funderar ofta på hur hon 

skulle kunna hantera situationer bättre och hur hon kan kommunicera tydligare. En del av 

uppgifterna som ingår i gruppchefsrollen kan vara lite utmanande och obekväma, då 

försöker hon fundera innan på hur hon ska lägga upp samtalet. Exempelvis kan dessa 

samtal innebära att hon ska prata med en person som har luckor i sin kompetens, och att 

det då är ett känsligt ämne att prata kring. Hon har då sökt stöd från deras HR-avdelning 

för att få lite tips kring hur hon som chef ska tänka.  

 

Samuel säger: “Jag tror inte att jag tänker så mycket på mitt ledarskap.” Han berättar 

däremot att sådana tankar kan dyka upp om det händer någon större sak. Han beskriver 

exempelvis att personalstyrkan för ett tag sedan minskade med 25 %, och att detta fick 

honom att fundera på vilka konsekvenser det skulle få för honom som ledare. Samuel har 

inte känt att han behövt söka någon utveckling gällande sitt ledarskap. Han säger att 

möjligheter finns, men att han. som det är för närvarande, inte aktivt utforskar dessa.  

 

Elisabet berättar: 

 

“Sedan 1990 har jag varit ledare så jag kanske borde fundera mer än vad jag gör, men i 

och med att organisationen har valt att fokusera på ledarskap mer än vi gjort tidigare så 

har det automatiskt blivit så att man funderar mer. Och jag har faktiskt kommit fram till 

att det går att träna och man ska träna på sitt ledarskap, man blir aldrig fullärd.” 

 

Elisabet säger att hon idag har börjat använda ett digitalt verktyg som tagits fram för 

ledare inom företaget. Hon beskriver att detta ha hjälpt henne att ytterligare reflektera 

kring sitt ledarskap och således har det även hjälpt henne att utvecklas. 

 

Vidare ställde vi frågan “Erbjuder företaget dig möjlighet till att utveckla ditt 

ledarskap?”. Samtliga respondenter har gått obligatoriska ledarutbildningar i början av 

sin tjänst som ledare. Vidare beskriver alla att företaget erbjuder diverse utbildningar, 

även om detta sker på olika sätt och i olika utsträckning. Daniel berättar att det inom hans 

företag finns många ledarskapsutbildningar. Det finns olika utbildningar beroende på i 

vilken fas man är som ledare. Han beskriver att utbildningarna väljs ut av en extern 

organisation, och dessa utbildningar äger rum antingen digitalt eller på annan ort än där 

Daniel själv arbetar. Han anser att detta i vissa fall kan vara begränsande eftersom de 
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anställda själva inte kan handplocka de utbildningar de skulle vilja gå inom företaget. 

Olivia berättar att företaget på senare tid har börjat erbjuda ett antal så kallade e-learning-

utbildningar som behandlar ledarskap i olika utsträckning. I övrigt beskriver hon att 

företaget aktivt väljer att jobba med learning by doing; ledarskapet är något som ska 

utvecklas genom det dagliga arbetet. Vidare ger hon följande synpunkt på de 

ledarskapsutbildningar hon genom företaget deltagit i:  

 

“Vi har ju gått lite utbildningar såklart men de ger ju mer en överblick. Det är när såna 

här situationer uppstår som man verkligen behöver lite stöd och då känns det tyvärr som 

att det man pratade om på någon kurs är rätt så avlägset.” 

 

Kent berättar att förutom den initiala ledarskapsutbildningen alla nya ledare bör gå, finns 

det ytterligare kurser att anmäla sig till; stannar man i en ledarroll finns det vidare steg att 

ta inom kurserna, som de kan gå varje år. Kurserna erbjuder olika verktyg, t.ex. i form av 

hur man ska vara som coach, hur man kan ta svåra samtal och hur man motiverar andra. 

Karin menar att även på hennes företag erbjuds det ytterligare kurser inom 

ledarskapsutbildningar, men att man själv måste vara pådrivande om man vill delta i dem. 

Hon menar alltså att det inte är någon som kommer och säger till att man ska gå kurser, 

allt sker på eget initiativ. Malin berättar att företaget erbjuder många utbildningar inom 

ledarskap och hon har fått stöd av dessa. Hon menar dock att det kan vara svårt att 

applicera kunskaperna i verkliga livet: 

 

“Mycket av det som lärs ut på utbildningarna är superbra, men det kan ibland vara svårt 

att applicera. Man förstår i teorin att detta var toppen och när man går därifrån känner 

man att detta kommer bli busenkelt. Sen när man väl kommer till praktiken så kanske det 

inte blev riktigt som under utbildningen, det händer mycket saker som gör att man inte 

riktigt kan applicera den här teorin i praktiken.” 

 

Samuel beskriver kort att företaget erbjuder många interna kurser inom 

ledarskapsutveckling. Förutom kurserna i sig anser han att dessa tillfällen är bra på så sätt 

att han då får träffa andra ledare vilket kan ger möjligheter till nätverkande och nyttiga 

diskussioner då alla arbetar inom samma företag. Samuel poängterar även att det är helt 

upp till den individuelle ledaren att driva på sin egen utveckling via dessa formella 

initiativ. Det finns inget aktivt tryck från företaget att ledarna inom företaget borde gå 

dessa olika ledarskapskurser på kontinuerlig basis. Elisabet berättar, som tidigare nämnt, 

att företaget bland annat har försett sina ledare med ett digitalt verktyg som är tänkt att 

hjälpa dem att utveckla sitt ledarskap. Detta verktyg kan användas för att lägga upp 

verkliga utmaningar som organisationen brottas med, och i en sådan situation är det upp 

till ledarna att ta fram en lösning på detta. Förutom detta användningsområde ser Elisabet 

detta verktyg som ett forum för ledare där de kan ge varandra tips kring ledarskapsfrågor. 

Vidare berättar hon att det även erbjuds externa utbildningar, men där är det mycket upp 

till den enskilde ledaren att vara drivande ifall man vill gå en sån kurs. 

 

5.4 Medarbetarsamtal  
 

På frågan “Vad innebär medarbetarsamtal för dig?” valde två av respondenterna att 

svara på ett mer deskriptivt sätt än de övriga. Deras svar passar därför bättre in under 

frågor som rör medarbetarsamtalens upplägg. Av denna anledning har vi valt att 

presentera dessa två respondenternas svar under de två nästkommande frågorna. 
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Samuel berättar vad medarbetarsamtal innebär för honom på följande sätt: “Jag vill ju ha 

en avstämning. Jag vill en liten checklista på, dels på hur kontoret går, att få någon 

annans ögon på vad vi borde förändra, tänka mer på, vad har vi gjort bra.” Daniel är 

inne på samma linje och menar att medarbetarsamtalen för honom blir ett tillfälle att få 

bekräftelse på om han är på rätt väg. Malin säger att medarbetarsamtalen hjälper henne 

att få en knuff i rätt riktning. Hon beskriver att hennes chef exempelvis hjälper henne att 

fokusera på det som är relevant, något som hon anser viktigt då hon är relativt ny i sin 

ledarroll: 

 

“Vid ett tillfälle sa han till exempel ‘Malin nu måste du fokusera, du kan ju inte både 

satsa på det här och det här som är åt ett helt annat håll än det tredje. Nu får du fundera 

på vad det egentligen är som du ska göra.’” 

 

Olivia säger att medarbetarsamtalen för henne bör vara ett samtal där fullt fokus läggs på 

henne: 

 

“Det är ett samtal där min överordnade och jag tillsammans kan bolla och fundera kring 

min utveckling och där jag då helst ser att min chef vill att jag växer inom företaget, och 

att han eller hon då försöker göra allt för att hjälpa mig att göra den resan också.” 

 

Karin tycker att medarbetarsamtalet är viktigt då det hjälper henne att fokusera på rätt 

saker. Hon berättar att hon och hennes närmaste chef under dessa samtal exempelvis har 

valt att ta bort vissa av hennes arbetsuppgifter då de har kommit fram till att en del av 

dessa är överflödiga, de inkräktar på de arbetsuppgifter som är mer centrala. 

 

Frågorna “Hur ofta har du medarbetarsamtal med din chef?” och “Hur är upplägget 

på dessa samtal?” presenteras här. Detta då vi anser att svaren i viss mån överlappar och 

därför menar vi att det är relevant att presentera svaren tillsammans för varje respondent. 

Karin har medarbetarsamtal med sin närmaste chef, kontorschefen, på sitt företag. Detta 

samtal äger rum en gång per år och följs upp vid ytterligare två tillfällen under arbetsåret. 

Förutom dessa tre samtal har Karin även ett lönesamtal under året. Under 

medarbetarsamtalet bestäms en plan mellan Karin och hennes chef gällande hennes 

arbetsuppgifter och vad hon ska göra under året. Förutom detta berättar hon att hon själv 

ska skriva en så kallad handlingsplan som används som underlag under de två 

uppföljningstillfällena under året. Karin betonar att det inte finns någon mall för denna 

handlingsplan, varje anställd får själv bestämma vilka mål denne vill uppnå under året. 

Karin ger flera exempel på vad som kan stå i en handlingsplan: Hur man ska bearbeta 

kunder, vilka affärer man ska försöka hitta samt i vilka avseenden man tänker utveckla 

sin kunskap under året. Hennes chef skriver sedan under denna på handlingsplan om den 

verkar rimlig. Vidare är Karin tydlig med att dessa mål sällan är sifferfixerade, som hon 

upplever att det kan vara hos andra liknande företag. Karin beskriver att om man presterar 

bra enligt handlingsplanen så ska det förhoppningsvis mynna ut i ett bra lönesamtal. 

 

Samuel har sina medarbetarsamtal med en så kallad rörelsechef som i sin tur har samtal 

med flera kontorschefer i regionen. Dessa samtal äger rum varje kvartal och Samuel ser 

det som ett tillfälle där han kan få feedback på hur det har gått för kontoret och honom 

personligen under året. Han beskriver att kontorets resultat gås igenom under samtalet 

och att en checklista används för att kunna bocka av samtalsområden såsom aktiviteter, 

resultat och personalsituationen. Han anser att det inom varje område blir väldigt klart 

och tydligt vad han som ledare bör tänka på under arbetsåret. Han anser att det går att 
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frångå denna struktur om det är något annat viktigt som han känner att han vill ta upp. 

Kent har medarbetarsamtal med en partner i företaget; dessa samtal äger rum en gång per 

år och han berättar att detta är ett tillfälle för honom att prata om sin personliga utveckling 

samt sin ledarskapsroll. Ett underlag som används under dessa samtal fås från Kents 

underordnade medarbetare: de får fylla i frågeformulär om hur han har presterat som 

gruppchef. Dessa enkäter samlas sedan in och i medarbetarsamtalen går Kent igenom 

dessa formulär med coachen, som hjälper till att tolka dessa samt ger sin egen 

återkoppling på Kents prestation. 

 

Daniel har sina medarbetarsamtal med sin överordnade chef, försäljningschefen, på 

företaget. Han berättar att han har medarbetarsamtal en gång per år samt även ett 

lönesamtal under arbetsåret. I medarbetarsamtalen finns vissa förutbestämda 

samtalspunkter som säkerställer att de går igenom de viktigaste sakerna. Utöver det säger 

Daniel att chefen kan lägga upp samtalet efter eget huvud: därför är hans uppfattning att 

kvaliteten på samtalen är väldigt beroende på ledaren som håller i dem. Vidare har han 

märkt att dessa samtal har förändrats för hans del över tid. När han var ny på företaget 

var det vanligt att han mest ägnade sig åt att lyssna, medan samtalen han har idag mer 

liknar diskussioner. Elisabet har medarbetarsamtal med regionchefen för företaget. Dessa 

sker två gånger per år: en gång i början av arbetsåret och utöver det ett 

uppföljningstillfälle efter det att halva arbetsåret har gått. Hon beskriver att samtalen 

huvudsakligen innehåller tre delar: hennes personliga välmående, en tillbakablick med 

tillhörande utvärdering och slutligen en diskussion om hennes långsiktiga behov. 

Gällande tillbakablicken beskriver Elisabet att det i deras samtal handlar mycket om hårda 

mål, men att det även finns vissa ledarkriterier samt andra mjukare ämnen: till exempel 

hur hon ska kunna bli mer synlig för medarbetarna under året. Angående samtalsområdet 

om framtiden handlar det om att inventera hennes kompetens- och utvecklingsbehov. 

 

Olivias medarbetarsamtal sker med hennes överordnade chef, kontorschefen. Hon har ett 

medarbetarsamtal under året och även ett uppföljningssamtal. Hon beskriver att de under 

samtalet gör en tillbakablick och sedan diskuterar framtiden. Under tillbakablicken går 

de bland annat igenom prestationen som varit, samt de återkopplingsdokument som har 

samlats in; Olivia berättar att medarbetare får lämna in återkoppling skriftligt som sedan 

tas upp under medarbetarsamtalet. Gällande framtidsdiskussionen kan Olivia bolla med 

sin chef om hennes utveckling inom företaget och utefter det planlägga för framtida 

utvecklingsmöjligheter. Det andra samtalet under året sker efter sex månader; här 

stämmer de av hur det har gått. Olivia tycker inte att uppföljningssamtalen alltid är så 

fruktbara: de tenderar att bli ganska korta. Malin har sina medarbetarsamtal med sin 

kontorschef och totalt är dessa tre stycken som sträcker sig över året. Inför det första 

medarbetarsamtalet under arbetsåret diskuterar Malin med sin chef vad hon själv vill 

uppnå under året samt hur företagets affärsmål ser ut och hur hon kan bidra till att dom 

uppnås. Hon berättar vidare att de fastställer tre mål under samtalet, samt ett ytterligare 

frivilligt mål som är ämnat för Malins personliga utveckling. I mitten av året har Malin 

ett uppföljningssamtal där de stämmer av hur det går med målen och vad man eventuellt 

kan behöva för att uppnå dessa. I slutet av året går Malin och hennes chef igenom hur det 

har gått under året. 

 

Vi vill slutligen poängtera att de flesta respondenter anser att det formella 

medarbetarsamtalet inte är det enda forumet där de kan lyfta problem eller frågor gällande 

ledarskap. Daniel menar exempelvis att saker som diskuteras under medarbetarsamtalet 

även lyfts löpande under det dagliga arbetet: 
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“Det är som jag sa tidigare, detta är saker som vi har diskuterat innan, det är inget som 

förvånar en när man diskuterar under ett medarbetarsamtal.” 

 

5.5 Möjlighet till ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal 
 

På frågan ”Har du fått återkoppling gällande ditt ledarskap under dessa samtal?” 

var det tre respondenter som direkt svarade ja: Samuel, Karin och Daniel. Karin säger 

exempelvis att de ofta diskuterar hennes delegering. Det är många arbetsuppgifter som 

ska fördelas och vilka man fördelar dessa till, samt hur hon bör göra detta, är ett 

återkommande samtalsämne. Daniel menar att återkoppling kring ledarskap är något som 

konstant kommer med i samtalen.  

 

“Chefen försöker ju bilda sig en uppfattning kring framförallt ledarskapet för det är ju 

den viktiga biten för min roll. Och där säkerhetsställa, fungerar det här, finns det problem 

någonstans, finns det saker du behöver jobba med. Det är hans uppgift att säkerhetsställa, 

hans kontroll att har jag gjort mitt jobb.”  

 

Som följdfråga undrade vi om han anser att återkopplingen har hjälp honom i sitt 

ledarskap. På detta svarade han:  

 

“Ja, men så är det. Det är många gånger som man är inne i sitt och kanske inte uppfattar 

allt när man är på väg att gå åt fel håll. Då finns han där som stöd och hjälp att 

säkerhetsställa att ‘Du kanske ska släppa den här biten, den är nog inte så viktig för dig, 

utan det du behöver jobba mycket med är det här.’. Så då får jag mer konkret att det här 

behöver jag jobba med.”  

 

Han menar vidare att det som lyfts under samtalet baseras mest på mjukare värden som 

hur han agerar, snarare än konkreta siffror. Siffrorna menar han att han oftast har bättre 

koll på än vad hans chef har och därför är det knappast något som de behöver diskutera 

särskilt mycket. Han menar att samtalet därför mer handlar om att titta på det som varit 

och vad han behöver jobba med. Samuel berättar exempelvis att han och hans 

överordnade ledare nyligen hade en diskussion om värdet av att sitta inne på sitt kontor 

jämfört med att sitta ute bland medarbetarna; hur skulle detta kunna påverka 

medarbetarnas syn på Samuel som ledare. Vidare lyfter han en reflektion om sin chefs 

insyn: “Jag ju tycka att det är svårt för en som inte är på kontoret att ge återkoppling på 

mitt ledarskap. För dom vet ju ändå inte hur jag är på kontoret.” Han menar vidare att 

om chefen istället hade sett Samuel från dag till dag så hade Samuel säkert fått mer 

återkoppling gällande sitt ledarskap. 

 

Övriga respondenter lämnade mer tvetydiga svar gällande eventuell återkoppling på deras 

ledarskap i medarbetarsamtalen. Kent menar att den återkoppling som lyfts under hans 

medarbetarsamtal främst grundar sig i de dokument som hans underordnade medarbetare 

har fyllt i. Som tidigare nämnt skriver medarbetarna här konkret vad ledaren gör bra, vad 

denne behöver utveckla eller sluta göra i sin roll. Från denna återkoppling tittar han 

tillsammans med sin chef igenom kommentarerna, chefen hjälper honom ibland att tolka 

svaren och hur han ska gå vidare med dem. Annars nämner Kent inget konkret som lyfts 

gällande återkoppling på honom ledarskap.  
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Elisabet lyfter ett liknande exempel som Kent berättar om. Utifrån de kriterier som ligger 

till grund för Elisabets roll gör företaget undersökningar en gång per år gällande vad 

hennes underordnade medarbetare tycker om henne som chef. Med denna “profil” som 

underlag diskuterar hon resultatet från denna återkoppling tillsammans med sin chef. Hon 

får därmed hjälp att tolka det som lyfts i återkopplingen, och kan till exempel fråga vad 

hennes chef anser att hon bör göra om t.ex. något resultat i återkopplingen är lågt. I övrigt 

menar Elisabet att dialogen kring hennes roll som ledare troligen kan få mer utrymme i 

framtiden: 

 

“Jag tror att det kan bli mer! Och det tror jag beror mycket på att vi fokuserar på det nu. 

Det handlar mycket om vad fokus är i företaget just nu, och just nu är det ledarskap.” 

 

Känslan Elisabet har gällande utrymmet för ledarskapsfrågor i hennes medarbetarsamtal 

grundar sig i att hon har varit chef en längre tid och därför läggs inte mycket fokus på 

ledarskapet under samtalet. Hon har, tillsammans med sin chef, tidigare ansett att de båda 

är fullärda men på senare tid har de nått insikten att så är inte fallet. Elisabet säger vidare 

att hon tror det är en trend att diskutera ledarskap hos företag idag. Detta för att företagen 

i framtiden kommer att få slåss om kompetens och därför börjar företag inse att mycket 

ligger i just ledarskapet, då marknaden har chans att aktivt välja sina chefer och 

arbetsgivare. Hon återkommer till det digitala verktyget som hennes företag initierat och 

att detta är ett modernt verktyg i rätt riktning.  

 

Olivia berättar att återkoppling gällande hennes ledarskap endast dyker upp under 

samtalen om hon specifikt har satt upp ledarskapsrelaterade mål; medarbetarsamtalen är 

nämligen väldigt målfokuserade. Hon har annars aktivt behövt söka återkoppling på 

hennes ledarskap, hennes chef har inte tagit upp det självmant. Hon berättar:  

 

“...generellt kan jag känna att jag har behövt fiska lite efter feedback på samtalen snarare 

än att jag fått det serverat. För jag tycker det är jätteintressant, jag tycker att man sitter 

i världens guldsits där med sin chef som har varit med hela året, han/ hon har sett mig 

agera i väldigt många situationer, personen vet vilka svårigheter som har funnits under 

året och så säkert vad som gått mer bra under året. Och att tänk då att få sitta och 

reflektera, analysera och se men vad gick bra och hur hade jag kunnat agera lite 

annorlunda så att det hade kunnat gå ännu bättre. Det är ju världens chans att få göra 

det tillsammans för ledarskapet är ju ändå en väldigt viktig del i mitt jobb just då.”  

 

Hon menar att hon ofta har försökt inleda en diskussion om hennes ledarskap under 

samtalen men chefen har inte alltid nappat, chefen har istället valt att diskutera andra 

frågor. Trots coachutbildningarna som finns inom företaget är hon tveksam till om hennes 

ledare någonsin har deltagit i dessa kurser: “...jag tycker att det är ett kardinalfel att inte 

vara fullständigt hängiven uppgiften, för det här är ett oerhört viktigt samtal för 

medarbetaren.” Hon säger att hon ofta går från medarbetarsamtalen med en känsla av att 

chefen inte fokuserat på henne. Malin har inte varit i sin ledarroll särskilt länge och har 

därför endast haft två medarbetarsamtal tidigare. Hon tycker att hon har fått en del 

återkoppling på sitt ledarskap, men att samtalen oftast handlat om mer handfasta saker 

eftersom att hon är relativt ny. Känslan hon har är dock att hon kommer få mer 

återkoppling på ledarskapet i sina nästkommande medarbetarsamtal. Hon tycker att hon 

bitvis har fått återkoppling i det dagliga arbetet och att det därför är troligt att det kommer 

ta mer utrymme under samtalen som sker i framtiden. 
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När vi ställde frågan “Har medarbetarsamtalen med din chef påverkat din 

självkännedom?” menar exempelvis Daniel att hans chef har gett honom insikten i vad 

han behöver jobba på och bli bättre i för att kunna lyfta gruppens prestation. Elisabet 

menar att hon vid samtalen fått en insikt i andra sätt hon kan agera på i sin roll som ledare: 

 

“Genom hans agerande så har jag tänkt att just det, sådär kan man också vara. Det kan 

man ju lära sig av andra personer också, men man kanske ser mer på sin chef som har 

hanterat olika situationer på ett sätt som jag kanske inte initialt tyckt ha varit så som jag 

skulle ha gjort.” 

 

Även Samuel menar att samtalen påverkat hans självkännedom. Han lyfter återigen 

exemplet han och hans chef diskuterat kring vilka signaler det medför till medarbetarna 

om han sitter i ett separat kontorsrum istället för ute bland medarbetarna: 

 

“Min chef berättade ‘Sitter du ute i kontoret hela tiden då kanske dom tror att du ska göra 

en del av deras uppgifter också, men vi har ju faktiskt vissa uppgifter som kontorschefen 

ska göra, för att visa att du tar det på allvar, att det är du som liksom ska styra 

verksamheten.’” 

 

I övrigt tycker han även att medarbetarsamtalen generellt bidrar till mycket reflektion, 

vilket gjort att han kommit till självkännedom inom flera områden. Olivia anser inte att 

hennes självkännedom har påverkats alls till följd av hennes medarbetarsamtal. Hon 

tycker att det beror på ett bristande fokus på henne: chefen har istället ofta fokuserat på 

mätbara mål såsom beläggningsgrad och antal genomförda större projekt under 

arbetsåret. Hon hade gärna önskat att mer fokus läggs på henne som individ, vilket säkert 

skulle ge henne en ökad självinsikt i sin ledarroll. Hon tillägger: “Feedback behöver ju 

vara väldigt riktad mot vissa handlingar, konkret helt enkelt för att man ska kunna ta till 

sig den.” Malin anser inte heller att hennes självkännedom har påverkats nämnvärt av 

medarbetarsamtalen med sin chef. Hon berättar att hon jobbat mycket med detta i tidigare 

sammanhang vilket har lett till att hon känner sig säker på hur hon fungerar som person.  

 

På frågan “Har din yrkesmässiga motivation förändrats av medarbetarsamtalen?” 

råder det delade meningar. Samuel, Karin, Malin och Elisabet tycker att deras motivation 

har förändrats av medarbetarsamtalen. Då Samuel inte har någon överordnad på sitt 

kontor i det dagliga arbetet ser han medarbetarsamtalet som ett tillfälle att bli sedd: 

 

“Det blir jag ju inte annars, det är ingen som kommer och klappar mig på axeln och 

säger bra jobbat. Utan då är det där bra tillfällen.” 

 

Karin tycker också att det är roligt att höra när man gör ett bra jobb vilket ger motivationen 

en knuff i positiv riktning. Rent hypotetiskt tror hon även att en utskällning från chefen 

självklart skulle påverka motivationen; då är risken att man inte tycker att det är lika roligt 

att gå till jobbet nästa dag. Malin menar att hennes motivation tydligt har förändrats 

genom medarbetarsamtalen och mycket tack vare hur hennes ledare agerar. Hon menar 

att han är väldigt inspirerande som ledare och förebild, han tar sig ofta tid till att lyfta och 

driva fram personer. 

 

Daniel menar att samtalet hade större inverkan på hans motivation tidigare i karriären, 

när han först började i sin ledarroll. Han fick då en bekräftelse på att han var på rätt väg 

vilket gjorde att han upplevde att han lyftes. Men nu när han jobbat i en ledarposition 
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under 11 års tid vet han vad som kommer under samtalen och blir därför inte förvånad. 

Och av den anledningen menar han att motivationen ligger på samma nivå.  

 

Olivia menar hennes motivation skulle kunna förändras av medarbetarsamtalen, men att 

de inte har gjort det. Hon säger att medarbetarsamtalen har potential till att vara väldigt 

viktiga för en medarbetare och något som verkligen kan sätta en glöd, ett fokus och en 

riktning i en medarbetare, men då krävs det att man har ett bra samtal. Hon poängterar att 

utbildningar i hur man håller utvecklingssamtal känns oerhört relevant; samtalet är till för 

att sätta en stämpel på året som varit och året som ska komma. Och att då få till ett bra 

samtal blir naturligtvis väldigt viktigt. Olivia säger att: 

 

“Jag brukar nog ofta känna ett uns av besvikelse när jag går från samtalen för jag har 

ganska höga förväntningar och förhoppningar. Men det brukar inte slå in.”  

 

Nästa fråga var “Upplever du att medarbetarsamtal med din chef har påverkat din 

generella förmåga att förstå andra människor?” Varken Olivia, Karin, Malin, Elisabet 

eller Kent upplever att medarbetarsamtalen har bidragit till deras förmåga att förstå andra 

människor. Elisabet säger:  

 

“Egentligen handlar det om ifall man är intresserad av andra människor eller inte. För 

jag tror inte att just medarbetarsamtalen kan hjälpa mig i detta avseende. Men sen kanske 

jag kan få hjälp när jag träffar andra människor, men inte från medarbetarsamtalen 

direkt. Det är nog andra egenskaper jag lärt mig.”  

 

Malin är delvis inne på samma spår. Hon säger att hon redan tycker att hon är bra på att 

förstå människor, och att medarbetarsamtalen därför inte hittills har kunnat bidra något 

till denna förmåga. Eftersom hon inte upplever att hon har behövt det stödet berättar hon 

att de heller inte har pratat om det under något samtal. Olivia och Helen menar att detta 

inte är något som har behandlats under samtalen och därför kan de inte se att deras 

förmåga att förstå andra människor har påverkats. Olivia säger att de inte gått in 

tillräckligt djupt under samtalen eller diskuterat konkreta händelser under samtalen för att 

det skulle ändra hennes beteende.   

 

Daniel upplever att han har fått en ökad förmåga vad gäller att förstå andra människor. 

Han hänvisar till ett tidigare exempel under intervjun där han fick återkoppling från sin 

chef om vikten av att motivera gruppen som helhet. Daniel hade tidigare samtal med varje 

medarbetare på tu man hand och jobbade inte lika mycket med att motivera den samlade 

gruppen. Daniels chef uppmärksammade honom på att vissa medarbetare hade pratat med 

honom om gruppmotivationen, vilket gav Daniel en ökad förståelse om hur hans 

medarbetare kände och tänkte. Detta gjorde i sin tur att han kunde jobba på det området. 

Samuel anser att alla samtal han har leder till en ökad förmåga att förstå andra människor. 

Därför tycker han att medarbetarsamtal till viss del bidrar till denna förmåga, men mer i 

det avseendet att det är ett samtal med en annan person: 

 

“Så är det ju i alla samtal man har. Man får ju någon slags feedback på någonting och 

måste ju hela tiden i ett samtal lyssna på vad personen försöker säga, allting startar en 

eftertanke. Det kan ju vara att jag träffar en kund också: vad menar eller hur tänker 

dom?” 
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På frågan “Upplever du att din förmåga att samarbeta med andra har påverkats av 

medarbetarsamtal?” anser fyra av respondenterna - Samuel, Daniel, Elisabet och Kent 

- att deras samarbetsförmåga har förändrats. Samuel beskriver att uppmaningar från 

chefen under medarbetarsamtalet har lett till att han har tvingats tänka på sin 

samarbetsförmåga. Han berättar att en sådan uppmaning gör att det blir hans uppgift att 

samarbeta med andra för att ändringen ska kunna ske. På så vis upplever han att 

medarbetarsamtal indirekt påverkar hans förmåga att samarbeta. Kent berättar att han har 

blivit mer öppen till följd av medarbetarsamtalen: 

 

“Man har ju blivit lite mer öppen, man kanske tänker en extra gång till så man inte bara 

kör. Lite grann att man får öppnare syn kan man säga. Att man inte är liksom inom sina 

egna föreställningar.” 

 

Karin menar att hennes samarbetsförmåga inte har påverkats av medarbetarsamtalen. 

Snarare påverkas samarbetsförmågan av hur hon själv tänker om sitt ledarskap. Hon 

menar att man alltid har någon eller några som är svårare att samarbeta med och att detta 

kan lyftas under medarbetarsamtalet. Men då handlar det mer om en dialog om hur hon 

kan lösa just den specifika situationen. Vidare menar även Olivia och Malin att 

medarbetarsamtalen inte påverkat deras förmåga till att samarbeta. Olivia säger att 

medarbetarsamtalen är för generella för att det ska påverka hennes samarbetsförmåga.  

 

Slutligen inom avsnittet gällande möjligheter till ledarskapsutveckling via 

medarbetarsamtal ställde vi frågan “Tycker du att medarbetarsamtalen behöver 

förändras på något sätt?” Varken Karin eller Malin har några konkreta förslag på vad 

som skulle kunna förändras, de tycker att upplägget passar dem bra. Samuel beskriver att 

företaget ganska nyligt infört mer strukturerade medarbetarsamtal. Han tycker att det är 

väldigt bra när han jämför med hur det var tidigare. Tidigare fanns ingen struktur och då 

kunde saker falla mellan stolarna. Nu har företaget bestämt att Samuel, och alla andra 

medarbetare, ska skicka in ett underlag som sedan ska diskuteras under samtalet. Samuel 

upplever att detta frigör utrymme i samtalet för andra delar, såsom till exempel ledarskap. 

Han är nöjd med att medarbetarsamtalen idag är mer strukturerade, men han anser 

samtidigt att för strukturerade samtal inte är önskvärda; denna nivå som finns just nu är 

lagom. 

 

Olivia menar att det är viktigt att chefen i fråga verkligen ser till att det blir ett samtal som 

uteslutande handlar om henne och om hennes utveckling och prestation. Hon vill att 

chefen ska ta sig tid till att bli konkret i sin återkoppling under samtalet och öppna upp 

för att gräva djupare i situationer som varit under året. Att här inte endast bocka av 

huruvida målen har nåtts eller ej; det är inte utvecklande. Utvecklingen sker när man får 

gräva i frågorna tillsammans. Olivia menar vidare att man bör ta tillvara på möjligheten 

att diskutera mer kring den återkoppling man får från sina medarbetare. Har exempelvis 

någon konstruktiv feedback lyfts i enkäterna finns ju här möjligheten att tillsammans 

diskutera fram en plan på hur hon kan jobba på det. Olivia menar att: 

 

“Det kan vara tufft att få rapporten i sitt knä och inte ha någon att prata om den med. 

För det kan ju vara en väldigt situationsanpassad kritik som man har fått, då kanske det 

behövs ett par andra ögon som kan hjälpa till med att tolka resultatet.” 

 

I Daniels företag är det mycket upp till chefen hur medarbetarsamtalet utformas, även om 

han påpekar att en del formalia finns och att det är viktigt med en grundläggande struktur. 
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Då han är väldigt nöjd med sin chef och hur medarbetarsamtalen ser ut för tillfället har 

han inga konkreta förslag på förbättringar. Kent har, som nämnt, inte samtal med sin 

direkt överordnade chef. Han har medarbetarsamtal med en person som är partner i 

företaget. Han berättar att det eventuellt skulle kunna bidra till hans utveckling som ledare 

att istället kunna ha samtal med sin direkt överordnade: “Det hade varit bra om vi hade 

haft samtal med vår direkta kontorschef, vår närmsta chef, eftersom han ser ju vår 

prestation också från chefssynvinkel. Det kanske inte skulle behövas sådär jättefrekvent, 

men minst en gång per år vore det bra att få den där återkopplingen.” Elisabet tycker att 

samtalen borde fokusera på att prata mer om personen: 

 

“Mer individanpassad tycker jag det ska vara! Att alla verkligen ges tid att prata om 

personen. För det kanske är enda tillfället ibland, det kanske finns mer eller mindre öppna 

personer och då är det ett bra tillfälle där du har gott om tid oftast och du ägnar dig bara 

åt den här personen.”  

 

Eftersom alla personer är så olika menar Elisabet att ett för strukturerat samtal riskerar att 

inte ta hänsyn till den enskilde individens behov i samtalet. 

 

5.6 Generellt om arbetslivet 
 

Här presenterar vi respondenternas svar på frågan “Hur hanterar du hinder i 

arbetslivet?” Karin menar att hon är väldigt lösningsfokuserad. Om det dyker upp 

problem eller nya regelverk som de måste anpassa sig efter anser hon att det bara är att 

gilla läget och hitta bästa sätt att lösa det på. Hon vill i sitt agerande vara snabb och 

effektiv och inte lägga tid på oväsentligheter. Samuel tycker själv att han är bra på att inte 

gräva ner sig när hinder uppstår. Han beskriver att han är duktig på att lyfta blicken och 

uppmuntra andra till att gå vidare. Han tycker det är viktigt att inte fastna och älta allt för 

mycket. 

 

Elisabet säger att “Det är triggande med hinder!” Hon menar att hon ställs inför hinder 

nästan dagligen och allt eftersom har hon lärt sig hur hon ska tackla dem på bästa sätt. 

Vissa hinder går det att lösa direkt medan vid andra kan det vara klokt att sova på saken. 

Hon menar att dagliga utmaningar är jätteviktigt för henne för det är då hon känner att 

hon kommer någonstans. Daniel försöker se hinder som lärdomar, han ser det som ett 

verktyg för utveckling. Han försöker fokusera på vad som gjort att hindret uppstod och 

hur han sedan kan lösa situationen. Han ser inget syfte i att låta stressen ta överhanden 

eller att direkt fundera på om han ska gå till chefen eller inte. Han tar hellre ett steg tillbaka 

och funderar, för att sedan försöka lösa problemet på egen hand. Kent säger att det hela 

beror på; ibland upplever han att det är stressande men ibland ser han det som motivation 

och blir engagerad:  

 

“Hade man inte hinder vore arbetet väldigt tråkigt i längden, hinder är ändå någonting 

som triggar mig” 

 

Malin svarar lite tveksamt på denna fråga, då hon säger att hon inte har stött på något 

större hinder i sin ledarroll på sin nuvarande arbetsplats. Hon säger dock att när 

utmaningar uppstår i arbetet handlar det om att kunna prioritera rätt. Malin berättar att 

hon i sin chefsroll inte har någon annan möjlighet än att ta tag i problemet direkt. Det 

finns oftast inget utrymme till att skjuta upp saker till ett senare tillfälle. Olivia upplever 

hinder som jobbiga: 
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“Jag tycker inte om att hamna i situationer där jag inte kan leverera. Och därför är nog 

gruppchefsrollen lite jobbig, där kan man inte alltid prestera på topp. Det kan bli jobbiga 

situationer där man får gå utanför sin trygghetszon eller får ta jobbiga samtal som man 

absolut inte vill göra och så vidare.” 

 

Hon säger vidare att hon skulle vilja bli bättre på att ta tag i jobbiga situationer, för idag 

känner hon inte att hon hanterar dessa hinder på ett optimalt sätt. 

 

Då frågorna angränsar till varandra har vi valt att här presentera “Hur viktigt är 

arbetslivet för dig?” och “Vad motiverar dig i arbetet?” tillsammans. Alla 

respondenter anser att arbetslivet är viktigt, men med olika nyanser. Olivia gillar att 

prestera och beskriver sig själv som väldigt ambitiös. Hon vill prestera för sin egen skull 

och arbetslivet tillgodoser detta behov. Det som primärt motiverar Olivia i arbetet är 

möjligheten att utvecklas inom sina arbetsområden; hon vill komma framåt och lära sig 

mer komplexa saker. Karriären är därför viktig för Olivia. Vidare anser hon att hon 

motiveras av att kunna hjälpa andra människor. Karin menar att arbetslivet är en viktig 

del av hennes liv; hon tycker att hon har världens bästa jobb. Hon säger att hon alltid velat 

vara i en ledarroll ända sedan hon kom in i yrkeslivet. Det som motiverar henne i 

arbetslivet är främst att känna att ledarskapet fungerar: 

 

“Det är ju samarbetet med kollegerna som motiverar. Man ska inte bli ledare bara för 

att man tycker att det är coolt, att man får status, det är inte därför man ska bli chef. Utan 

man måste ju kunna uppskatta när maskineriet funkar. Och när man får feedback att folk 

är nöjda, det är ju jättekul att höra. Det motiverar en stort.” 

 

Om framtiden säger Karin att hon vill röra sig uppåt i hierarkin. Hon har redan koll på 

några högre ledarpositioner som hon skulle vara intresserad av längre fram. Hon är 

samtidigt noggrann med att påpeka att hon måste prestera i nuet innan det händer. Malin 

menar att även om arbetslivet är jätteviktigt, är hon är en person som har stor distans 

mellan privatliv och jobb. Hon lägger stor vikt vid att kunna lämna arbetet på jobbet och 

försöker i så stor mån som möjligt exempelvis inte kolla sin mail på helgerna. Det som 

motiverar Malin i arbetet är en kombination av många saker men att det främsta handlar 

om utveckling. Hon menar att det är viktigt att hon kan utvecklas; det är det som driver 

och motiverar henne. Detta behöver nödvändigtvis inte vara kopplat till det betygssystem 

de har på företaget, det kan bara vara att hon själv ser att hon utvecklas genom att hon lär 

sig mer saker och kommer vidare.  

 

Kent menar att arbetslivet är jätteviktigt för att kunna få bekräftelse på vad man kan och 

gör bäst. Han menar att det som motiverar honom är att just kunna göra det han kan riktigt 

bra och kunna bli riktigt duktig. Han menar att den bästa belöningen är just att få 

bekräftelse på sitt arbete vilket blir en väldigt bra motivation för honom. Lönen är såklart 

en viktig aspekt och likaså kollegor. Samuel tror att arbetslivet på många sätt har varit 

mer utvecklande än privatlivet. Han beskriver att han i arbetet har fått träffa så många 

olika människor, tagit på sig så många roller och fått uppleva så många situationer på ett 

sätt som han inte hade fått chans till i privatlivet. Samuel skulle inte vilja ha ett jobb där 

han stämplar in och stämplar ut; det är istället en central del av hans identitet. Samuel 

motiveras i arbetet av att vara en del av en grupp som utför saker tillsammans: 
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“Kollegorna betyder jättemycket, då är det ju trivsel att kunna gå till jobbet. Karriär… 

hade inte jag tänkt. Det har inte varit mitt syfte någonstans, det är någonting som har 

kommit efter vägen.” 

 

Elisabet menar att det är jätteviktigt att ha ett roligt och utvecklande jobb. Hon menar 

därför att det som motiverar henne i arbetet är det jobb hon själv utför. Den största 

motivationsfaktorn är det hon själv gör, att hon kan känna att hon har gjort ett bra jobb. 

Visst menar hon att det är kul att få bekräftat från andra att det hon gör är bra, men den 

dagen hon känner att hon inte gör ett bra jobb spelar det ingen roll vad andra tycker. 

Daniel tycker att arbetet är ett sätt att ha en mening i livet, förutom familjen. Han tycker 

det är viktigt att känna att han utför någonting, att han gör någon nytta. Det som motiverar 

Daniel i arbetslivet är att se hans medarbetare utvecklas. Att få se dem utvecklas och att 

känna att han själv har en del i den utvecklingen är otroligt viktigt för honom: 

 

“För mig är det framförallt att se dem utvecklas och förhoppningsvis vara en del att 

påverka dem att bli en bättre samhällsmedborgare.”. 
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6. Analys 
Vi inleder analyskapitlet med en genomgång av företagens och ledarnas utgångspunkter 

inom ledarskapsutveckling. Därefter analyseras medarbetarsamtalen utifrån 

respondenternas svar. Efter detta avsnitt diskuterar vi i vilken utsträckning humankapital 

och socialt kapital kan utvecklas genom medarbetarsamtal. Dessa nämnda teman knyts 

sedan ihop för att klargöra vilka möjligheter som finns gällande ledarskapsutveckling 

genom medarbetarsamtal. Slutligen kommer vi i detta kapitel att analysera våra delsyften 

som rör självutveckling för ledarskap samt syn på ledarskap.  

 

6.1 Ledarskap och utveckling – en övergripande introduktion  
 

De bakgrundsfrågor vi ställt kring ledarskapsutveckling och de svar vi har fått är ämnade 

att läsaren ge läsaren förståelse gällande vilken utgångspunkt våra respondenter har i sin 

ledarroll. Hur tydliga förväntningar företaget har på ledarna, samt vilka utbildningar och 

satsningar företaget erbjuder inom ledarskapsutveckling ger oss en inblick i hur företagen 

arbetar inom detta område.  

 

Samtliga respondenter menar att deras företag är tydliga i sin kommunikation om vad 

som förväntas av dem som ledare. Företagen presenterar dessa förväntningar genom 

exempelvis kriterier eller definitioner i form av styrdokument som behandlar 

respondenternas ledarskapsroller. Förutom dessa styrdokument är muntlig 

kommunikation från de överordnade cheferna en viktig del i att förmedla de förväntningar 

som organisationen har på respondenterna. Exempelvis poängterar dock Malin att även 

om företaget tydligt kommunicerar i skrift vad som förväntas av dem som ledare, 

garanterar inte detta att hon som ledare enkelt kan konkretisera dessa riktlinjer och 

omvandla dem från teori till praktik. Med andra ord visar detta på att muntlig 

kommunikation med en överordnad ledare ofta är nödvändig för att tolka dessa 

styrdokument, oavsett hur detaljerade dessa dokument är. 

 

Gällande de satsningar inom ledarskapsutveckling som företagen erbjuder kan vi 

konstatera att samtliga respondenter har varit förpliktigade att delta i en grundläggande 

ledarskapsutbildning. Utöver detta beskriver majoriteten av respondenterna att det finns 

ytterligare ledarskapskurser för dem att delta i, men för att medverka i dessa måste de 

själva vara pådrivande. Den enda som konkret beskriver att företaget aktivt 

tillhandahåller ett verktyg för ledarskapsutveckling är Elisabet. Hon berättar att företaget 

har försett henne och andra ledare i företaget med ett digitalt verktyg som de aktivt 

använder för att arbeta med ledarskapsfrågor. Detta väcker frågan om hos vilken part 

ansvaret ska ligga för att dessa ledarskapsutvecklings-initiativ ska bli av i praktiken. 

Vidare ställer vi oss frågande till vilka signaler företaget sänder ut när de inte ställer krav 

på att ledarna ska fortsätta utveckla sitt ledarskap genom de kurser som erbjuds. Något 

som även är intressant är Malins och Olivas åsikter om de ledarskapsutbildningar som 

erbjuds. Deras svar visar på att båda har gått ytterligare utbildningar inom ledarskap, men 

att dessa endast gett en ytlig och bred kunskap istället för mer specifikt och 

situationsanpassad kunskap som kan hjälpa dem i praktiken. Som Malin exempelvis 

säger: “Sen när man väl kommer till praktiken så kanske det inte blev riktigt som under 

utbildningen…” Detta är intressant då det överensstämmer med slutsatsen som 

exempelvis Gurdjian et al. (2014) drar, nämligen att utbildningar som företag erbjuder 

ofta tenderar att bli för teoretiska och således är svåra att omsätta i praktik. 
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Från att ha analyserat företagens utgångspunkter gällande ledarskapsutveckling förflyttar 

vi oss nu till ledarnas generella tankar om sitt eget ledarskap och hur de själva arbetar för 

att utvecklas. Flera respondenter upplever att de aktivt reflekterar över sitt ledarskap, dock 

i olika utsträckning. Endast en respondent, Samuel, beskriver uttryckligen att han inte 

funderar kring sitt ledarskap. En möjlig förklaring till detta kan dock vara att han endast 

är ledare över två medarbetare. Intimiteten och den annorlunda dynamiken som existerar 

på ett så litet kontor, till skillnad från de andra respondenternas arbetsplatser, kan 

möjligtvis påverka tendensen att reflektera kring sitt ledarskap. Gällande hur 

respondenterna arbetar på egen hand med att utveckla sitt ledarskap, verkar det antingen 

ske via reflektion, praktisk utförande eller genom en blandning av dessa. Den enda 

respondent som inte aktivt arbetar med att utveckla sitt ledarskap är återigen Samuel, som 

menar att han inte har ett sådant behov. Att de flesta respondenterna beskriver att de mer 

eller mindre reflekterar över sitt ledarskap, i syfte att utvecklas, kan kopplas till Days 

(2001, s. 584) beskrivning av egenskaper som hör till humankapital. Exempelvis 

associerar vi respondenternas reflektion om deras ledarskap med självkännedom, vilket 

övertygar oss om att majoriteten faktiskt utvecklas som ledare genom detta beteende.  

 

6.2 Medarbetarsamtalens utformning  
 

För att kunna analysera de möjligheter som finns till ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal, är det rimligt att först se hur respondenternas medarbetarsamtal är 

utformade. Hur ofta medarbetarsamtalen äger rum har visat sig variera från ett samtal upp 

till fyra stycken per år, inklusive uppföljningssamtal. Denna frekvens, från ett till fyra 

samtal per år, är huvudsakligen i paritet med frekvensen som handböckerna om 

medarbetarsamtal rekommenderar (Fellinger, 2005, s. 148; Lindelöw, 2008, s. 205; 

Reladvance, 2010, s. 11).  

 

Våra respondenter menar att som medarbetarsamtalet är utformat idag, är detta ett tillfälle 

för dem att få bekräftelse på att de har fokuserat på rätt arbetsuppgifter och att de ur ett 

framtidsperspektiv är på rätt väg med sitt arbete. Med andra ord är deras åsikter att 

medarbetarsamtalen fungerar som ett bollplank, en avstämning, som håller ledarna på rätt 

kurs. Det blir ett stöd i det vardagliga arbetet. Alla respondenter beskriver någon form av 

struktur i sina medarbetarsamtal; exempelvis beskriver Daniel och Samuel att någon form 

av checklista eller mall används. Både Elisabet och Olivia säger uttryckligen att 

medarbetarsamtalet är indelat i olika delar, där exempelvis tillbakablick och planering 

inför framtiden diskuteras. Vidare menar exempelvis Karin och Malin att de sätter upp 

mål under samtalet som följs upp under efterkommande samtal. I Karins fall är det värt 

att nämna att även om hon sätter upp mål i en handlingsplan under sitt första årliga 

medarbetarsamtal, så finns det ingen grundläggande mall att följa; hon kan välja att 

utforma denna precis som hon vill. Vi anser att respondenternas svar gällande 

medarbetarsamtal är i linje med det Mikkelsen (1998, s. 23) beskriver. Han menar att 

medarbetarsamtalet bör ha två generella inslag, dels en diskussion om det som har varit 

och dels om det som komma skall.  

 

Vidare stämmer respondenternas svar kring medarbetarsamtalets innehåll till stor del väl 

överens med Røviks (2000, s. 50) definition. Alla samtal är regelbundna och således 

regelmässigt återkommande. Samtliga respondenter beskriver även att samtalen är 

obligatoriska och därmed förpliktigande. Røvik nämner även att medarbetarsamtal ska 

vara systematiska. Vi anser att respondenternas beskrivningar signalerar om att samtalen 

är systematiska, även om de är det i varierande grad. Karins svar om att det inte finns 
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någon mall för hennes handlingsplan är ett exempel på där struktur finns men i lägre 

utsträckning. Den sista delen i Røviks definition handlar om att samtalen ska vara ett 

samtal som handlar om förhållandet mellan medarbetaren och verksamheten. Detta är 

något som är tydligt framträdande i respondenternas svar om medarbetarsamtalens 

upplägg. Exempelvis nämner Elisabet att tillbakablicken som sker under hennes samtal 

handlar om en utvärdering av de resultat som uppnåtts.  

 

Att samtalen enligt respondenterna i praktiken är systematiska och regelmässigt 

återkommande samt har ett tillbakablickande och framåtblickande perspektiv, ger i vår 

mening en grundförutsättning för att fungera som ett verktyg för ledarskapsutveckling. 

Detta innebär att företagen inte behöver avsätta ytterligare tid för att främja denna 

utveckling. Plattformen finns redan tillgänglig för ledarna och därför kan 

medarbetarsamtalet erbjuda en kostnadseffektiv möjlighet.  

   

6.2.1 Betydelse av formella inslag samt den överordnade ledaren 
 

För att få en uppfattning om hur mycket utrymme ledarskapsfrågor får i respondenternas 

medarbetarsamtal frågade vi hur återkopplingen på deras ledarskap generellt ser ut i 

medarbetarsamtalen. Återkoppling kring deras ledarskap verkar antingen ske 

slumpmässigt eller om det finns som ett formellt inslag av detta i samtalet. Den 

slumpmässiga återkopplingen sker om respondenterna uttryckligen har satt upp 

personliga mål kopplade till deras ledarskap, eller om någon specifik ledarskapsfråga 

råkar dyka upp under samtalet. I annat fall diskuteras ledarskap när det är ett formellt 

inslag i samtalen, exempelvis i form av skriftlig återkoppling från medarbetarna. Med 

andra ord så anger respondenterna att återkoppling på deras ledarskap sker i viss mån, 

men vi kan inte se att detta är ett givet inslag i samtalet. 

 

Två gemensamma nämnare vi identifierat genom respondenternas svar handlar om 

betydelsen av den överordnade ledaren, samt hur formella inslag om ledarskap i 

respondenternas medarbetarsamtal generellt påverkar möjligheterna till 

ledarskapsutveckling. Detta är inget som lyfts i teorikapitlet, utan något som vi endast 

observerat genom respondenternas svar. Gällande den överordnade ledaren i samtalen 

tyder respondenternas svar på att medarbetarsamtalens kvalitet till stor del beror på vem 

som håller i dem. Svaren våra respondenter ger tyder på att den som håller i samtalen har 

stor makt över hur utfallet av samtalet kommer att bli. Vi anser att detta får betydande 

konsekvenser för om eller hur återkoppling kring ledarskap sker. Exempelvis säger 

Olivia: 

 

“...generellt kan jag känna att jag har behövt fiska lite efter feedback på samtalen snarare 

än att jag fått det serverat.” 

 

Detta citat är representativt för vår tolkning av de överordnades betydelse för 

möjligheterna till ledarskapsutveckling. Som tidigare nämnt verkar ledarskap sällan vara 

ett formellt inslag i medarbetarsamtalen, och då blir det istället upp till den överordnade 

ledaren om denne vill diskutera detta eller inte. Till skillnad från Olivia menar Daniel att 

han uttryckligen får återkoppling på hans ledarskap. Hans överordnade ledare vill 

kontinuerlig få en inblick i hans ledarskap för att kunna fånga upp problem och ge respons 

på detta. Därför anser Daniel att det är hög kvalitet på hans medarbetarsamtal, han får det 

stöd han behöver. Olivia uttrycker snarare besvikelse angående samtalen med sin 

överordnade chef, hennes ledarskap ges knappt utrymme i samtalen.  



 

 62 

 

Vår tolkning av den överordnade ledarens betydelse för samtalen kan även ses ur ett annat 

perspektiv. Formella inslag gällande ledarskap verkar ofta saknas. Som nämnt verkar 

återkopplingen på ledarskap ofta ske slumpmässigt under medarbetarsamtalen. Ett 

exempel är situationen Samuel lyfter under intervjun, där han och hans överordnade 

ledare diskuterade konsekvenserna av att sitta inne på kontoret respektive ute bland 

resterande personal. Detta ser vi som en sådan slumpmässig situation; hade detta inte lyfts 

är frågan om återkoppling på Samuels ledarskap hade skett överhuvudtaget. Trots den 

ofta slumpmässiga återkopplingen som ges på ledarskapet i medarbetarsamtalen, 

förekommer det ändå vissa fall av systematisk respons. Några respondenter beskriver, 

som nämnt, att de har ett inslag i medarbetarsamtalen där de ska diskutera deras 

underordnade medarbetares åsikter som samlats in inför samtalet. Detta skulle potentiellt 

kunna innebära möjligheter för ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal. Men av 

dessa ledares svar är vår tolkning att de överordnade ledarna sällan tar tillvara på 

möjligheten att diskutera denna respons. Det verkar som att detta lämnas mer därhän, 

trots att detta potentiellt skulle kunna vara en möjlighet till ledarskapsutveckling.  

 

6.3 Humankapital och socialt kapital   
 

Som tidigare nämnt handlar ledarskapsutveckling om att värna om såväl en organisations 

humankapital och sociala kapital (Day, 2001, s. 586). Humankapital har ett positivt 

samband med ett företags överlevnad och framgång; socialt kapital är viktigt för 

samarbete inom och mellan organisationer (Bouty, 2000, s. 62; Colombo & Grilli, 2005). 

Att kontinuerligt utveckla ledare är därför ett sätt att värna om dessa olika kapital. För att 

fortsätta vår analys om vilka möjligheter som medarbetarsamtalen kan innebära för 

ledarskapsutveckling kommer vi nedan att diskutera humankapital och socialt kapital. 

 

6.3.1 Humankapital  
 

Frågorna rörande självkännedom och motivation (se Appendix 1) har vi kopplat samman 

med humankapital och mer specifikt de färdigheter som är viktiga för ledare enligt Day 

(2001, s. 584). Samuel och Daniel är de enda respondenter som konkret har diskuterat 

händelser under deras medarbetarsamtal som gjort att deras självkännedom påverkats. 

Elisabet säger att hennes självkännedom har påverkats, men hennes svar indikerar att 

detta inte har skett på grund av diskussionen under samtalet. Istället har hon tolkat hennes 

ledares agerande under samtalen och på så sätt börjat reflektera över sitt egna beteende 

som ledare. Malin och Olivia är de respondenter som inte tycker att deras självkännedom 

påverkats av medarbetarsamtalen, dock av olika anledningar. Olivia tycker inte att 

tillräcklig fokus läggs på henne under samtalen och Malin menar att hon känner sig själv 

väl vilket har gjort att medarbetarsamtalen inte påverkat henne inom detta område.  

 

Respondenternas svar gällande självkännedom skiljer sig med andra ord åt. Vi tror att 

detta återigen främst beror på vem den överordnade ledaren är. Betydelsen av den 

överordnades val av fokusområden under samtalet samt hur konkret denne är i sin 

återkoppling verkar vara den gemensamma nämnaren för ovan nämnda svar. Olivia anser 

inte att hennes chef är villig att gå på djupet, medan Daniel beskriver att hans överordnade 

kommer med konkreta exempel på förbättringsområden i sin roll som ledare. 
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Det verkar finnas flera faktorer som spelar in gällande huruvida ledarnas motivation 

påverkas av medarbetarsamtalen. De fyra som tycker att deras motivation har påverkats 

av dessa samtal beskriver alla att det är bekräftelsen och berömmet som förändrar deras 

motivation. En respondent ger en annan bild där motivationen möjligen har påverkats 

negativt av dessa samtal. I Olivias svar skiner hennes besvikelse nämligen återigen 

igenom. Hon har ofta höga förväntningar inför samtalet som sällan införlivas. Detta gör 

att hon går därifrån besviken, vilket vi tolkar som att hennes motivation möjligtvis 

minskar. Det verkar med andra ord ofta gå att påverka underordnade ledares motivation 

med relativt små medel, något som en del överordnade ledare inte tar vara på.  

 

Två respondenter lyfter en annan intressant faktor som potentiellt kan påverka 

motivationen. Malin och Daniel som är de två respondenter som varit ledare under kortast 

respektive längst tid. Malin menar att hennes motivation definitivt har förändrats till följd 

av samtalen medan Daniel säger att hans motivation är oförändrad. Hur motivationen 

påverkas av medarbetarsamtalen kan, precis som Daniel säger, delvis bero på hur erfaren 

man är i sin ledarroll. Daniel som varit ledare i elva år beskrev att hans motivation 

påverkades mer av medarbetarsamtalen tidigare, när han var ny i sin roll.  

 

Avslutningsvis, för att summera svaren om självkännedom och motivation, anser vi att 

det är fullt möjligt att båda kan påverkas av medarbetarsamtalen. Det som dock har 

betydelse för i vilken utsträckning självkännedomen påverkas grundar sig i vem den 

överordnade ledaren är och hur duktig denne är på att konkretisera sin återkoppling. 

Något som vi tror påverkar hur motivationen ändras av medarbetarsamtal är erfarenheten 

som den underordnade ledaren har sedan tidigare. Då utvecklingen av humankapital bör 

ses som en investering för företag (Tan, 2014, s. 412) anser vi att det finns 

investeringsmöjligheter här. Som respondenterna antyder krävs det inte alltid stora 

ansträngningar för att öka exempelvis ledarnas motivation. Att endast ge bekräftelse eller 

beröm kan möjligtvis räcka för att höja motivationen.    

 

6.3.2 Socialt kapital 
 

Socialt kapital handlar om de mellanmänskliga kompetenser som medarbetarna i en 

organisation besitter. Förmågan att förstå andra människor samt förmågan att kunna 

samarbeta är två viktiga delar inom socialt kapital och således även ledarskapsutveckling 

(Goleman, 1995; McCauley, 2000; refererade i Day, 2001, s. 585). Av denna anledning 

lade dessa två förmågor grunden till de frågor vi ställde i intervjuerna rörande socialt 

kapital (se Appendix 1).  

 

Vad gäller förmågan att förstå andra människor var det endast Daniel som gav ett konkret 

exempel på att medarbetarsamtalet har bidragit till detta. Det verkar finnas två orsaker till 

varför fem av de övriga respondenterna inte anser att denna förmåga har påverkats. 

Elisabet och Malin är av åsikten att denna förmåga är medfödd, antingen har man denna 

förmåga eller inte. Den andra orsaken beskriver Olivia och Karin: de kan helt enkelt inte 

komma på någonting, som har diskuterats under samtalen, som kan ha påverkat deras 

förmåga att förstå andra människor.  

 

Förutom förmågan att förstå andra människor är även förmågan att samarbeta en viktig 

del av socialt kapital. I kontrast till nyss nämnda fråga, där majoriteten av respondenterna 

menar att förmågan att förstå andra människor inte har förändrats, menar flera av 

respondenterna att deras förmåga att samarbeta faktiskt har förändrats genom 
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medarbetarsamtalen. Vi tror, liksom Samuel, att detta möjligtvis kan bero på att ledarna 

mer eller mindre tvingas att samarbeta med sina medarbetare om exempelvis en framtida 

arbetsuppgift diskuteras under medarbetarsamtalet. Däremot kan vi genom deras svar 

tolka det som att deras förmåga att samarbeta endast påverkas slumpmässigt och indirekt. 

Med andra ord, om det dyker upp problem som konkret kräver större samarbetsförmåga 

har detta inverkan på hur de även i framtiden närmar sig liknande situationer. Vi tror 

dock, som poängteras av Olivia, att medarbetarsamtalen trots allt är för generella för att 

det direkt ska ha inverkan på denna förmåga; det blir en slumpmässig företeelse som i så 

fall ligger till grund för denna förändring.   

 

McCallum & O’Connell (2009, s. 164) menar att det är viktigt för företag att bygga 

relationer, främja förtroende och samförstånd då dagens företagsklimat är i ständig 

förändring. Det är idag svårt att verka i ett vakuum då företag i allt större grad är beroende 

av varandra. Detta i samband med de snabba förändringar som sker idag resulterar i ett 

större behov av att utveckla företagens sociala kapital. Vi undrar dock: är det möjligt att 

i samtalet, som endast är en dialog mellan två personer, kunna utveckla sin förmåga att 

kunna förstå och samarbeta mer med andra människor? Vi ställer oss tveksamma till om 

medarbetarsamtal som samtalsform verkligen kan ge förutsättningar för utveckling av 

socialt kapital. Majoriteten av respondenterna säger exempelvis att deras förmåga att 

samarbeta har utvecklats av medarbetarsamtalen, men som nämnt är vår tolkning att detta 

sker slumpmässigt och indirekt. Med andra ord är det möjligt att utveckling av socialt 

kapital kan ske, men vi tror endast att det skulle vara i form av en marginell förändring. 

 

6.4 Medarbetarsamtal - en möjlighet till ledarskapsutveckling?  
 

I detta avsnitt kommer vi att knyta samman de iakttagelser från ovan nämnda teman som 

vi anser är relevanta för att svara på vilka möjligheter medarbetarsamtal kan innebära för 

ledarskapsutveckling. 

 

Day (2001, s. 605) menar att både ledarutveckling och ledarskapsutveckling är viktiga 

för företag, och de bör inte utesluta varandra. Med andra ord är det viktigt att värna om 

både humankapital och socialt kapital inom företagen för att behålla och förbättra 

konkurrenskraften. Idag initieras många program inom ledarskapsutveckling, men som 

poängterats i teorin saknar många av dessa relevant kontext och kan därför bli svåra att 

översätta från teori till praktik (Gurdjian et al., 2014). Ett exempel på detta som vi lyft är 

de klassrumsprogram som Allen & Hartman (2008, s. 14) presenterar i deras artikel. Vi 

kan likställa dessa klassrumsprogram med initiativ som åtminstone ett par respondenter 

beskriver att de deltagit i. De menar att dessa utbildningar i grund och botten är bra, men 

att det är svårt att ta med sig den förvärvade kunskapen in i praktiken. Malin lyfter 

exempelvis i intervjun att det är svårt att omvandla kunskaperna till faktisk handling. Som 

vi nämnde i inledningen menar Larsson & Holt Larsen (1992, s. 33) att dessa 

ledarskapsutvecklingsprogram ofta “...lever i alltför högre grad sitt eget liv vid sidan av 

företaget”.  

 

En annan aspekt som framgår av intervjuerna är vem ansvaret ligger på huruvida dessa 

utbildningar faktiskt utnyttjas och blir av. Flertalet av respondenterna menar att ansvaret 

ligger hos dem själva. I en arbetsroll som redan tenderar att vara väldigt tidskrävande, 

funderar vi om ledarna kommer att ta sig tiden till att delta i ytterligare utbildningar. Även 

om vissa tar sig tid, exempelvis Karin, verkar det inte som att företagen ger ledarna 

incitament att anmäla sig till dessa kurser. Flertalet respondenter anger dessutom att det 
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kan vara svårt att i praktiken nyttja dessa kunskaper. Sett till dessa förutsättningar verkar 

det finnas belägg för att finna nya vägar till ledarskapsutveckling. Då respondenternas 

företag inte verkar inkludera formella klassrumsprogram som en obligatorisk del i 

ledarnas utveckling, förutom de initiala ledarskapsutbildningarna, kan möjligtvis 

medarbetarsamtalen fungera som ett regelbundet återkommande inslag där ledarna 

utvecklar sitt ledarskap. Som nämns i inledningen av detta avsnitt är ledar- och 

ledarskapsutveckling, utvecklingen av humankapital och socialt kapital, viktigt för 

organisationer om de ska kunna konkurrera på en föränderlig marknad.  

 

Enligt Woolcock & Narayan (2000, s. 225) kan socialt kapital sammanfattas med frasen: 

“it’s not what you know, it’s who you know” Socialt kapital handlar om att bygga nätverk 

och relationer inom och mellan företag i syfte att främja samarbete och öka nivån för 

resursutbyte (Bouty, 2000, s. 62; Burt, 1997, s. 339; McCallum & O’Connell, 2009, s. 

156). Av resultaten från empirin att döma, och den initiala analysen tidigare i detta 

kapitel, tvivlar vi på att det är möjligt att utveckla socialt kapital genom 

medarbetarsamtal. Av medarbetarsamtalets format att döma anser vi att det kan vara svårt 

att exempelvis öka sin samarbetsförmåga. Samtal på tu man hand kan troligtvis inte öka 

en ledares sociala kompetens, vi menar att det krävs en större grupp av människor för att 

utveckling av socialt kapital ska vara rimligt. Som nämnt handlar socialt kapital om att 

exempelvis bygga nätverk både inom och utanför organisationen, vilket bör vara svårt att 

kunna utveckla genom samtal mellan två personer. Även om detta är vår huvudsakliga 

ståndpunkt, kan ett medarbetarsamtal ändå resultera i marginell utveckling av socialt 

kapital, vilket framgick av några av respondenternas svar. Exempelvis, som tidigare 

poängterats, kan slumpmässiga händelser som diskuteras under samtalet ligga till grund 

för kompetensutveckling inom sociala färdigheter.  

  

Vår ståndpunkt är således att medarbetarsamtalens format försvårar möjligheterna för 

ledare att utveckla kompetenser som hör till företagets sociala kapital. Däremot tror vi att 

medarbetarsamtal kan erbjuda möjligheter till utveckling av inommänskliga egenskaper. 

Att utveckla ledares inommänskliga egenskaper stärker företagens humankapital, vilket i 

sin tur kan bidra till konkurrensfördelar (Day, 2001, s. 584; Dimov & Shepherd, 2005, s. 

6). Att exempelvis utveckla ledares självkännedom och motivation kan bidra till att 

ledarna blir mer effektiva i sina yrkesroller (Day, 2001, s. 584). Av de svar våra 

respondenter gett har vi gjort tolkningen att det är fullt möjligt att utveckla ledares 

inommänskliga egenskaper genom medarbetarsamtal. Till skillnad från utveckling av 

mellanmänsklig kompetens anser vi att medarbetarsamtalets format är mer anpassat för 

att möjliggöra inommänsklig utveckling, exempelvis höja motivationen. Dock har vi 

identifierat att detta delvis beror på den överordnade ledaren men även huruvida formella 

inslag av ledarskapsfrågor får utrymme i medarbetarsamtalen.  

 

Som vi nämnt tidigare i analysen tyder respondenternas svar på att den överordnade 

ledaren i stor mån dikterar hur mycket utrymme ledarskapsfrågor får i samtalet. Vissa 

respondenter är därför nöjda med den återkoppling de får, medan andra beskriver att 

ledarskap inte diskuteras tillräckligt. Detta kan även ses ur ett annat perspektiv: det saknas 

ofta formella inslag av ledarskap i samtalet. Men även om vissa respondenter anger att de 

faktiskt har ledarskap på agendan under samtalet, tack vare övriga medarbetares 

återkoppling, verkar detta ändå inte garantera att ledarskap diskuteras. Med andra ord 

verkar den överordnade ledaren vara den mest påverkande faktorn gällande huruvida 

ledarskap diskuteras under medarbetarsamtalen. Utifrån dessa tolkningar anser vi att det 

finns saker som företag kan tänka på om de ämnar använda medarbetarsamtal som ett 



 

 66 

verktyg för ledarskapsutveckling. Givet dagens utformning av medarbetarsamtal anser vi 

att det är särskilt viktigt att den överordnade ledaren som håller i medarbetarsamtalet är 

intresserad och engagerad i ledarskapsfrågor. Detta för att säkerhetsställa att frågor av 

detta slag får utrymme.  

 

En annan anledning till varför företag borde utnyttja potentialen av medarbetarsamtal som 

ett verktyg för ledarskapsutveckling ges av en respondent. Denne menar att 

medarbetarsamtalet ett utmärkt tillfälle att diskutera ledarskapsfrågor. Den överordnade 

ledaren som håller i medarbetarsamtalet har ofta en direkt insyn i den underordnade 

ledarens dagliga arbete. Vidare har den denna ledaren ofta mer erfarenhet av ledarskap 

än den underordnade ledaren. Därför torde den överordnade ledarens återkoppling under 

samtalet vara lättare för den underordnade ledaren att kunna översätta till praktisk 

handling. Detta gör att företag kan kringgå de kontextuella problem som annars associeras 

med formella ledarskapsutbildningar (Gurdjian et al., 2014). Med andra ord kan små 

investeringar och justeringar kring medarbetarsamtalen möjliggöra kontextanpassad 

ledarskapsutveckling.    

 

6.5 Medarbetarsamtal och självutveckling av ledarskap 
 

Ett delsyfte med denna uppsats är att ta reda på hur en ledares benägenhet att själv 

utveckla sitt ledarskap kan påverka möjligheterna till ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal. Som nämnt i teoriavsnittet finns det tre personliga egenskaper som 

visar ett positivt samband med benägenheten att syssla med självutveckling för ledare: 

arbetsorientering, skicklighetsorientering och karriärorientering (Boyce et al., 2010). 

Var och en av de tre sista frågorna i vår intervjuguide (se Appendix 1) är 

sammankopplade med en av dessa tre nämnda egenskaper. Nedan redogör vi för hur vi 

har analyserat svaren som hör till dessa tre egenskaper och vi kommer presentera 

respondenterna var för sig. Vi kommer även att redogöra för vad de tycker att de har lärt 

sig från medarbetarsamtalen. 

 

Karin uppvisar en förhållandevis stark skicklighetsorientering då hennes svar indikerar 

att hon är väldigt lösningsfokuserad när hinder uppstår. Hon vill vara snabb och effektiv 

i sitt agerande vilket stärker vår tes att hon visar på en stark skicklighetsorientering. Hon 

visar även på en stark arbetsorientering; hon anser att hon har “världens bästa jobb”. 

Arbetet tar således upp en stor plats i hennes liv. Karin beskriver även att hon vill klättra 

inom företaget, vilket signalerar om att hon har en stark karriärorientering. Med dessa 

svar som grund gör vi tolkningen att Karin visar på en stark benägenhet till att syssla med 

självutveckling för ledare. Gällande medarbetarsamtalen menar Karin att hon har fått 

återkoppling på sitt ledarskap under samtalen. Däremot, gällande aspekterna som rör 

humankapital och socialt kapital i medarbetarsamtalen, anser hon att det endast är hennes 

motivation som har påverkats till följd av dessa. 

 

Till skillnad från Karin uppvisar Olivia en svagare skicklighetsorientering då hon 

upplever hinder som jobbiga och även gärna undviker dessa. Däremot indikerar hennes 

svar vidare på att hon uppvisar en stark karriärorientering då hon menar att utvecklas 

inom arbetslivet är otroligt viktigt och hon vill gärna lära sig mer. Även arbetslivet menar 

hon är viktigt då hon vill göra ett bra jobb och tycker om att prestera. Då Olivias svar 

visar att hon å ena sidan har en svag skicklighetsorientering, men har starkare drag för 

såväl arbetsorientering som karriärorientering, har vi gjort tolkningen att hon har en 

moderat benägenhet till självutveckling. Under sina medarbetarsamtal anser inte Olivia 
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att hon har fått speciellt mycket återkoppling gällande sitt ledarskap. Hon tycker varken 

att hennes självkänndeom, motivation, förmåga att samarbeta eller förstå andra 

människor har påverkats av medarbetarsamtalen. 

 

Kent menar i hans svar att hinder är något som triggar honom och utan dessa vore arbetet 

väldigt tråkigt i längden. Därför anser vi att han uppvisar en stark skicklighetsorientering. 

Även gällande arbetsorientering påvisar Kent starka drag. Arbetslivet är något som Kent 

uttryckligen säger är jätteviktigt och det är genom arbetet som han får bekräftelse på vad 

han gör bäst. Bekräftelsen menar han även är den främsta motivationen i hans arbete då 

det blir en belöning om att han gör rätt. Kent beskriver dock inte uttryckligen att karriär 

och utvecklingsmöjligheter är det främsta som motiverar honom i arbetet, och av denna 

anledning gör vi bedömningen att han uppvisar en moderat karriärorientering. Med 

ovanstående svar som grund gör vi tolkningen att Kent uppvisar en moderat benägenhet 

till självutveckling. Under sina medarbetarsamtal får Kent återkoppling på sitt ledarskap 

via de enkäter som medarbetarna har lämnat in, men det är inte självklart att detta tas upp 

av den överordnade ledaren i samtalet. Det enda gällande ledarskap som Kent anser har 

påverkats av medarbetarsamtalen är hans förmåga att samarbeta med andra. 

 

Samuel anser att hans arbetsliv på många sätt har definierat honom mer än privatlivet, 

vilket vi tolkar som att han har en stark arbetsorientering. När hinder uppstår i arbetslivet 

menar han att han försöker lyfta blicken och fortsätta framåt. Då svaret visar på 

uthållighet, men inte säger någonting om huruvida han anser att hinder är stärkande, gör 

vi bedömningen att Samuel har en moderat skicklighetsorientering. Han menar vidare att 

det som motiverar honom i arbetet är främst kollegorna. Av denna anledning anser vi att 

Samuel har en relativt svag karriärorientering, även om han menar att karriären har fått 

en ökad betydelse under senare år. Sammanlagt gör vi tolkningen att Samuel uppvisar en 

svag benägenhet till att syssla med självutveckling för ledare. Samuel har vid vissa 

tillfällen fått återkoppling gällande sitt ledarskap under sina medarbetarsamtal. Han anser 

att hans självkännedom, motivation och förmåga att samarbeta har påverkats direkt till 

följd av medarbetarsamtalen. 

 

Daniel menar att han ser hinder som ett verktyg för utveckling, varför vi anser att han har 

en stark skicklighetsorientering. Gällande arbetslivet tycker Daniel att jobbet ger honom 

ett högre syfte i tillvaron, förutom familjen. Vi tycker att detta visar på en stark 

arbetsorientering. Däremot anser vi att Daniel har en svag karriärorientering, då han 

snarare motiveras av att se sina medarbetare utvecklas än av att själv söka sig uppåt inom 

organisationen. Med svaren ovan som grund menar vi att Daniel har en moderat 

benägenhet till självutveckling. Daniel får återkommande återkoppling på sitt ledarskap 

under sina medarbetarsamtal. Han anser att hans självkännedom samt hans förmåga att 

förstå och samarbeta med andra människor har påverkats av samtalen.  

 

Malin menar i sina svar att hon vill dra en tydlig gräns mellan privatliv och arbetsliv; 

exempelvis väljer hon att inte kolla sin mail på helgerna. Av detta gör vi bedömningen av 

att hon har en moderat arbetslivsorientering. Motivationen kopplar hon till utveckling och 

att det är detta som främst driver henne framåt. Utifrån detta tolkar vi att hon uppvisar en 

stark karriärutveckling. Vidare anser vi att Malin uppvisar en moderat 

skicklighetsorientering. Även om hon visar på effektivitet i sitt agerande som chef så 

säger hon inte uttryckligen att hon har ett utmaningssökande beteende. Med ovanstående 

svar som grund menar vi att Malin uppvisar en moderat benägenhet till självutveckling. 

Malin har hittills i sin roll som ledare inte fått speciellt mycket återkoppling gällande sitt 
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ledarskap under sina medarbetarsamtal. Hon menar att hennes motivation är det som har 

påverkats av samtalen med sin överordnade ledare.  

 

Gällande vad som motiverar Elisabet i arbetslivet beskriver hon att det är känslan av att 

utföra sitt jobb väl. Vidare anser hon att arbetslivet som helhet ska vara utvecklande och 

roligt. Detta leder oss till slutsatsen att Elisabet har en stark karriärorientering och 

arbetsorientering. När hon stöter på hinder i arbetslivet anser hon att dessa är triggande. 

Av denna anledning anser vi att Elisabet har en stark skicklighetsorientering. Då hon 

uppvisar en stark orientering gällande de tre nämnda egenskaperna menar vi att hon har 

en stark benägenhet till självutveckling av sitt ledarskap. Elisabet anser att hon att hon får 

återkoppling på sitt ledarskap under sina medarbetarsamtal i viss mån, men att det kan bli 

bättre. Det som hon anser har påverkats till följd av medarbetarsamtalen är hennes 

förmåga att samarbeta samt hennes motivation och självkännedom. 

 

Efter att ha kartlagt respondenterna kan vi slå fast att vi inte har sett några tendenser till 

att benägenheten att syssla med självutveckling påverkar vad respondenterna har lärt sig 

om sitt ledarskap genom medarbetarsamtal. Exempelvis är vår tolkning att Samuel, som 

enligt oss uppvisar en svag benägenhet för självutveckling av sitt ledarskap, har lärt sig 

mer av medarbetarsamtal än Karin, som uppvisar en stark benägenhet för självutveckling 

av sitt ledarskap. Med andra ord ser vi inget mönster utifrån respondenternas svar. Detta 

anser vi kan bero på några olika saker. En möjlig anledning kan helt enkelt vara att det 

inte finns någon koppling mellan självutveckling och vad de har lärt sig om ledarskap 

genom sina medarbetarsamtal. En annan anledning kan vara att frågorna vi ställde om 

självutveckling kunde ha formulerats annorlunda. Det finns en risk att olika respondenter 

har tolkat svaren på olika sätt, vilket kan ha genererat svar som lett oss till missvisande 

slutsatser angående deras benägenhet att själva utveckla sitt ledarskap. En tredje möjlig 

anledning till detta kan vara att vi inte undersökte detta tillräckligt djupt för att upptäcka 

de underliggande mönster som finns. 

 

Även om vi inte har identifierat någon koppling mellan benägenheten att syssla med 

självutveckling och lärdomarna respondenterna har tagit med sig från sina 

medarbetarsamtal, vill vi lyfta något som vi fann intressant. Reichard & Johnson (2011, 

s. 35) anser att alla självinitierade beteenden som syftar till att utveckla personens egna 

ledarskapsförmågor bör klassificeras som självutveckling för ledare. De flesta 

respondenterna uppgav att de generellt sett, utanför medarbetarsamtalen, brukar 

reflektera över sitt ledarskap. Majoriteten av dem berättade även att de i någon 

utsträckning reflekterar över sitt beteende som ledare i syfte att utvecklas i det dagliga 

arbetet. Detta beteende anser vi överensstämma med Reichard & Johnsons beskrivning 

ovan. Vi associerar även ledarnas reflektion med utveckling av deras självkännedom, som 

enligt Day (2001, s. 584) är en ledaregenskap som hör till det övergripande 

humankapitalet i en organisation. Även om vi inte har funnit att självutveckling har 

påverkat hur mycket som ledarna fått med sig från sina medarbetarsamtal, anser vi att 

deras val att aktivt reflektera över sitt ledarskap, som i sig är ett självutvecklande 

beteende, kan vara viktigt att ha i åtanke när medarbetarsamtal för ledare utformas. Det 

kan finnas ett stort värde i att låta ledarskapsfrågor ta mer utrymme i medarbetarsamtal 

då ledare som ofta reflekterar över sitt ledarskap får näring i form av återkoppling, som 

de sedan kan absorbera i syfte att växa som ledare i praktiken. 

 

Sammanfattningsvis anser vi inte att vi har tillräckligt med belägg för att påstå att en stark 

benägenhet till självutveckling leder till att man lär sig mer av ledarskapsutveckling 
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genom medarbetarsamtal eller vice versa. En intressant aspekt vi däremot har identifierat 

är att om en person visar sig vara mer benägen till självutveckling torde denna person 

möjligtvis utnyttja varje möjlighet som ges till att bli bättre; exempelvis genom 

medarbetarsamtal. Ett exempel vi sett på detta är Olivia som aktivt söker återkoppling 

från sin överordnade under samtalets gång. Vi tror att en person som visar en stark 

benägenhet till självutveckling exempelvis aktivt frågar under samtalen hur han/hon kan 

bli bättre som ledare. Så även om medarbetarsamtalet kanske inte är ett givet forum för 

detta, då det beror mycket på såväl struktur som den överordnade ledaren, så finns ändå 

möjlighet till utveckling genom medarbetarsamtalen. Kanske kan ledaren, särskilt om den 

är medveten om att ledarskapsutvecklingsfrågor kan diskuteras, driva på under samtalet 

så att det dessa frågor faktiskt diskuteras. 

 

6.6 Medarbetarsamtal och syn på ledarskap  
 

Det andra delsyftet i denna uppsats handlar om huruvida synen på sitt eget ledarskap kan 

influera den möjliga ledarskapsutvecklingen som sker genom medarbetarsamtal. Bass 

(1999, s. 14) menar att individens syn på ledarskap har betydelse för vilken ledarskapsstil 

denne försöker eftersträva i praktiken, och därmed kan denna syn potentiellt påverka vilka 

lärdomar denne tar med sig under sin ledarskapsutveckling. Det finns olika sätt att dela 

in synen på ledarskap, den ledarskapsteori som behandlats i denna uppsats behandlar 

transaktionellt och transformerande ledarskap. 

 

Vi kommer initialt att presentera de två dimensionerna av transaktionellt ledarskap var 

för sig för att identifiera potentiella drag till dessa innan vi analyserar det transformerande 

ledarskapet. Detta istället för att presentera varje respondent för sig, som vi gjort i 

Självutveckling för ledare.  

 

Vi ser få inslag av den transaktionella dimensionen contingent reward i respondenternas 

svar. Även om flertalet arbetar med mål för individ eller grupp så är det inte en klar 

utbytesrelation; det finns ingen uttalad belöning eller bestraffning kopplad till målet. 

Undantaget är Kent som menar att konkreta belöningar är ett nödvändigt verktyg för att 

kunna öka eller bibehålla en medarbetares motivation. Han menar uttryckligen att utan 

några ekonomiska belöningar så kan en medarbetare tappa känslan av att ha ett syfte med 

sitt arbete. Vidare ger Daniel ett svar som skulle kunna härledas till contingent reward då 

han i sin organisation arbetar med provisionslön. Dock uttrycker Daniel att han som 

ledare snarare tror att möjlighet till utveckling är det som motiverar mest.  

 

Gällande den andra dimensionen av transaktionellt ledarskap, management-by-exception, 

ser vi få inslag av detta. Ingen av respondenterna beskriver att de aktivt letar efter fel. 

Däremot har vissa av respondenterna inslag av kontroll i sin rollbeskrivning, men detta 

syftar till annat än hur de vill agera som ledare. Även om Daniel beskriver att han i sitt 

arbete förväntas utföra flertalet kontroller av sina medarbetare verkar detta dock snarare 

vara ett nödvändigt inslag i hans arbetsroll snarare än ett uttryck för hur han själv vill leda 

sina medarbetare. Någon som ändå visar drag på management-by-exception är Karin som 

menar att hon försöker hålla koll på hennes anställda. I syfte att få denna kontroll anordnar 

hon därför regelbundna avstämningsmöten med sitt arbetslag. 

 

Med ovanstående svar kopplade till contingent reward samt management-by-exception 

kan vi alltså se att endast Kent, Karin och Daniel uppvisar svar som kan härledas till 

transaktionellt ledarskap, dock inte i någon större utsträckning. Som ovan nämnt verkar 
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deras syn på att utöva ett transaktionellt ledarskap i viss mån grunda sig i att deras 

rollbeskrivning kräver det, inte i hur de själva faktiskt vill leda sina anställda. Vad gäller 

transformerande ledarskap faller dock fler av respondenternas svar hit. Redan vid den 

inledande frågan, där respondenterna fick beskriva sig själva som ledare (se Appendix 1), 

var det tydligt att mer mjuka värden dominerade som kan härledas till det transformerande 

ledarskapet. Till exempel försöker Kent vara personlig och närvarande i sitt ledarskap. 

Karin vill veta mycket om sina medarbetare, vill vara ute på golvet och vara ett föredöme 

och visa prestigelöshet. Även Malin vill vara en lyssnande ledare; hon vill vara 

uppmärksam och föregå som ett gott exempel. Vidare var Malins svar på denna fråga 

intressant, som vi kan koppla till dimensionen individualized consideration inom 

transformerande ledarskap (Avolio et al. 2003, s. 208). Malin menar att hon vill vara en 

utbildande ledare, hon vill driva fram andra personer och få dem att växa i organisationen. 

Enligt teorin handlar denna dimension om att en ledare ska fungera som just en coach, 

följa följarnas individuella behov och få dem att utvecklas för att nå deras fulla potential, 

vilket därför kan likställas med Malins svar. Likasinnade svar var även något som 

påvisades hos andra respondenter vidare i intervjuerna. Exempelvis Kent som menar: 

“Jag tycker den bästa motivationen blir ju när dom gör dom uppgifterna dom tycker om.” 

Vilket även här kan likställas med tesen i individualized consideration (Avolio et al. 2003, 

s. 208).  

 

I frågan om hur respondenterna försöker motivera sina medarbetare påvisade de även här 

starka drag av det transformerande ledarskapet och främst mot dimensionerna 

inspirational motivation samt återigen individualized consideration (Avolio et al. 2003, 

s. 208). Vid inspirational motivation motiverar ledaren sina följare genom att ge dem 

utmaning och mening i deras arbete. Olivia svarar på denna fråga: “Det är viktigt att få 

dem att koppla prestation nu mot framåt och hur man kan komma vidare i 

organisationen” vilket enligt oss går i linje med vad teorin säger. Svaret Olivia ger tyder 

på att hon i sitt arbete som ledare tydligt försöker påvisa hur en önskvärd framtid kan nås 

av hennes medarbetare. Även Kent indikerar att han vill lyssna på sina medarbetare för 

att kunna ge dem uppgifter som hjälper dem att nå sina individuella mål. Elisabet 

beskriver att hon vill motivera genom delaktighet och förtroende. Hon tror att motivation 

hos dem hon leder över kan ökas genom att utmana dem i nya situationer. Detta tyder på 

att Elisabet visar ledarskap genom inspirational motivation. Daniel beskriver att han 

motiverar sina anställda genom att lyfta dem och deras prestationer. Vi anser att han 

agerar i enlighet med dimensionen inspirational motivation, då han försöker ge förslag 

till hur medarbetarna kan utvecklas.  

 

Som ovan nämnt har vi inte under intervjuerna ställt konkreta frågor gällande de olika 

dimensionerna inom transformerande ledarskap; det är därmed svårt att identifiera 

huruvida respondenternas ledarskap går i enlighet med dimensionerna intellectual 

stimulation och idealized influence (Avolio et al. 2003, s. 208). Vi anser dock, med ovan 

nämnd analys som grund, att vi har fått god inblick i respondenternas syn på deras 

ledarskap och att de verkar visa större drag av transformerande ledarskap. Vi kan utifrån 

svaren tyda att alla är transformerande ledare men har mer eller mindre drag av 

transaktionellt ledarskap. En respondent som inte fått utrymme i denna analys gällande 

syn på ledarskap är Samuel. Vi anser att Samuels svar färgas till stor del av hans situation 

just nu som ledare, då han är endast ledare över två personer och därmed arbetar på ett 

särskilt litet kontor. Han menar att han i sin ledarroll inte behöver motivera sina 

medarbetare, kontoret drivs mer eller mindre självmant. Därför ser han sin roll som 



 

 71 

bestående av mer stöttande inslag. Med detta som grund har vi inte gett Samuel mer 

utrymme i detta avsnitt.  

 

Precis som vid självutveckling av ledarskap, har vi här inte nog med belägg för att kunna 

uttala oss huruvida synen på ledarskap har direkt inverkan på ledarskapsutveckling 

genom medarbetarsamtal. Alla respondenter uppvisar transformerande tendenser i sitt 

ledarskap vilket gör att vi inte kan göra någon jämförelse mellan ledarstilar. Trots att vi 

inte har belägg nog att påvisa att detta delsyfte har betydelse för ledarskapsutveckling 

genom medarbetarsamtal, har vi funnit en annan intressant notering relaterat till syn på 

ledarskap. 

 

Vad gäller formell ledarskapsutbildning nämner flertalet respondenter att de inte fullt ut 

kunnat tillgodogöra sig kunskaper från dessa i praktiken. Malin säger exempelvis att det 

är svårt att applicera teorin de lär sig i praktiken. En möjlig anledning till detta som vi 

resonerat kring tidigare är att dessa utbildningar ofta saknar koppling till ledarnas egna 

verklighet. Detta kan härledas till Bass (1999, s. 15) reflektion om att det är det 

transaktionella ledarskapet möjligtvis är lättare att lära sig via träning och utbildning. Att 

samtliga respondenter uppvisar en övervägande grad av att vilja utöva transformerande 

ledarskap kan möjligtvis innebära att den kunskap de eftersöker ofta inte går att hämta 

från dessa formella utbildningsinitiativ. Olivia nämner exempelvis att en av svårigheterna 

hon upplever i sin roll som gruppchef är kommunikation och särskilt när det rör svårare 

och mer känsliga ämnen. Vi upplever att hon här försöker utveckla den del av ledarskapet 

som skulle kunna kategoriseras som individualized consideration där hon söker anpassa 

sig till medarbetarens situation och styra sitt ledande utifrån dennes aktuella behov. Olivia 

menar att kunskap om hur situationer som dessa ska hanteras ofta är svåra att hämta från 

en utbildning, hon söker då istället stöd från exempelvis HR-avdelningen.  

 

Här ser vi en intressant möjlighet för medarbetarsamtalet. Att den transformella 

ledarstilen i mångt och mycket handlar om relationer, hur man kan utöva ett coachande 

ledarskap, utmana, inspirera och anpassa sig efter individ och situation är samtliga 

exempel på områden som skulle kunna diskuteras och bollas kring under ett 

medarbetarsamtal. Daniel, som är en av dem som anser att hans ledarskap diskuteras 

under sitt medarbetarsamtal, påpekar just också att det främst är de mjukare delarna 

snarare än exempelvis siffror som lyfts. Att resonera kring det som varit och att fundera 

vad han behöver jobba på framåt är sådant som ryms inom Daniels medarbetarsamtal. 

Möjligheten till att gemensamt diskutera hur ledaren har hanterat uppkomna situationer 

under året, och vad som möjligtvis kunnat göras annorlunda, är den stora fördelen med 

att under formella former såsom vid medarbetarsamtalet inkludera denna avstämning.  

 

Vi ser här alltså en möjlig koppling mellan en ledare som tyr sig mer mot den 

transformerande ledarstilen och möjligheten att under medarbetarsamtalet diskutera 

utvecklingsfrågor inom detta för denna ledare intressanta område. Det torde vara möjligt 

att en ledare som värnar om mer mjuka aspekter i sitt ledarskap också gärna diskuterar 

sådana frågor med sin överordnade i syfte att utvecklas. Vi har dock sett alltför få exempel 

på detta i vår empiri för att nå en slutsats, och återigen landar också frågan i vilket 

utrymme dessa frågor får under medarbetarsamtalet. 

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att våra respondenter, som uppvisar huvudsakligen ett 

transformerande ledarskap, ofta reflekterar kring aspekter som rör just transformerande 

dimensioner av ledarskap. Som tidigare nämnt verkar reflektion vara ett återkommande 
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verktyg för ledarna att utvecklas genom. Till exempel funderar Malin på hur hon lättare 

kan nå medarbetare som inte alls är lika henne, Karin funderar kring hur hon kan engagera 

sina medarbetare och Kent funderar kring sin roll som förebild där han påverkar andra 

genom sitt agerande. Att merparten av funderingarna rör just ett typiskt sett mer 

transformerande ledarskap styrker även tesen att synen på ledarskap influerar den ledarstil 

en person vill utveckla. 
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7. Slutsatser 
I detta avsnitt kommer vi att återkoppla till den frågeställning och det syfte studien bygger 

på och presentera de viktigaste slutsatserna som vi identifierat. Vidare kommer vi att 

diskutera kritik kring våra slutsatser samt redogöra för studiens teoretiska- och praktiska 

bidrag. Vidare kommer vi med vår studie som utgångspunkt ge förslag på framtida 

forskning.  

 

7.1. Slutsatser 
 

Som vi identifierat i problembakgrunden är ledarskap ett viktigt verktyg för företag att nå 

organisatorisk framgång och utan det riskerar företagen att stanna upp. 

Ledarskapsutveckling ämnar till att bevara och utveckla ledarskapet i en organisation och 

på detta vis även dess human- och sociala kapital. De problem som teorin menar finns 

med dagens ledarskapsutvecklingsinitiativ grundar sig i att dessa ofta saknar kontextuell 

relevans och är svåra för ledare att omsätta i praktiken. Därför anser vi att det faktiskt är 

relevant att leta efter nya sätt att utveckla ett företags humankapital och sociala kapital. 

 

Den frågeställning som vi initialt presenterade lyder: 

 

Vilka möjligheter finns för ledare att utvecklas genom medarbetarsamtal med sin 

överordnade chef?  

 

Denna uppsats ämnar till att skapa förståelse kring vilka möjligheter ledare har att 

använda sig av medarbetarsamtal som ett verktyg för ledarskapsutveckling. Med 

resultatet som grund anser vi att det finns möjligheter till ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal. Vi har dock identifierat två faktorer som påverkar dessa möjligheter: 

 

- Den överordnade ledaren 

- Formella inslag av ledarskapsfrågor  

 

Utifrån empirin har vi sett att den överordnade ledaren har en stor påverkan på hur 

samtalet utformas. På grund av detta blir det upp till denne ledare i vilken utsträckning 

ledarskapsfrågor diskuteras. Vi har vidare sett vikten av att inkludera formella inslag av 

ledarskapsfrågor i medarbetarsamtalet för att säkerhetsställa att dessa tas upp. Vi har dock 

sett att även om dessa formella inslag finns, innebär det inte nödvändigtvis att ett samtal 

kring ledarskapsfrågor initieras. Återigen, detta beror på den överordnade ledaren och 

dennes val av att återkoppla kring dessa frågor, samt hur ingående denna återkoppling i 

sådana fall blir.   

 

Medarbetarsamtalet är ett återkommande inslag hos de flesta företag idag. Resultaten i 

denna uppsats tyder på att ledarskapsutveckling är möjligt genom medarbetarsamtal, och 

vi har kunnat utröna flertalet exempel på den potential som medarbetarsamtal faktiskt har 

att bidra till ledarskapsutveckling. Vidare har vi sett att den återkoppling och potentiella 

ledarskapsutveckling som ägt rum under medarbetarsamtalen har skett i rätt 

sammanhang. De överordnade ledarna har ofta insyn i de underordnade ledarnas dagliga 

arbete, och ofta är det i diskussioner som behandlar verkliga situationer som ledarna 

upplever att de har utvecklats. Detta är ett tecken på att medarbetarsamtalet som ett 

potentiellt verktyg för ledarskapsutveckling kringgår de kontextuella problem som ofta 

beskrivs gällande konventionella ledarskapsutvecklingssatsningar. Dock tyder resultaten 
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på att ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal främst är möjlig inom områden som 

rör humankapital. Vi anser att medarbetarsamtalet som format inte ger utrymme till 

utveckling av socialt kapital, exempelvis social kompetens och social medvetenhet, och 

därför anser vi att fokus bör ligga på att utveckla humankapitalet genom samtalen.  

 

Vi har vidare haft två delsyften som vi tror kan påverka möjligheterna till 

ledarskapsutveckling; benägenheten att själv utveckla sitt ledarskap samt synen på 

ledarskap. Utifrån resultaten har vi inte kunnat se att benägenheten till att utöva 

självutveckling påverkar hur mycket man lär sig om ledarskap genom medarbetarsamtal. 

Gällande syn på ledarskap kan vi inte heller se att detta har betydelse för möjligheten att 

utveckla sitt ledarskap genom medarbetarsamtal. Vi har däremot sett tendenser till att det 

kan finnas möjlighet till att såväl syn på ledarskap samt benägenhet till självutveckling 

kan ha indirekt påverkan på frågor inom ledarskapsutveckling under ett 

medarbetarsamtal. Detta kräver dock vidare studier.  

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag  
 

Med hjälp av denna empiriska studie har vi ökat vår förståelse för vilka möjligheter 

medarbetarsamtal kan innebära för ledarskapsutveckling. Då det oss veterligen inte är 

något som påträffats i tidigare forskning anser vi att denna empiriska studie ger en grund 

för vidare forskning att stå på. Vi har sammankopplat teorier inom ledarskapsutveckling 

(t. ex. Day, 2001) samt medarbetarsamtal (t. ex. Engquist, 1990; Lindgren, 2001) och vi 

har således ökat förståelsen för hur den svenska varianten av medarbetarsamtal kan 

användas för att främja ledarskapsutveckling.  

 

Vi har även, genom våra delsyften, sammankopplat ovan nämnda teoriområden med 

självutveckling för ledare (t. ex. Boyce et al., 2010) respektive syn på ledarskap (t. ex. 

Bass et al., 2003). Detta för att förstå hur individuella skillnader kan påverka 

möjligheterna till ledarskapsutveckling genom medarbetarsamtal. Även om vi inte direkt 

har sett att respondenternas syn på sitt eget ledarskap samt benägenhet till självutveckling 

påverkar det de har lärt sig utifrån medarbetarsamtal, har vi identifierat indirekta aspekter 

som ändå kan vara av betydelse för framtida forskning inom ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal. Denna studie kan därför användas av andra forskare i syfte att vidare 

studera på vilka sätt medarbetarsamtal kan utnyttjas till denna utveckling.  

 

Som nämnt ger studien stöd för att det finns potential för ledarskapsutveckling genom 

medarbetarsamtal, men att det ställer krav på att företag uppmärksammar och tar hänsyn 

till de två huvudsakliga faktorer vi identifierat; den överordnade ledarens betydelse samt 

vikten av formella inslag av ledarskapsfrågor i medarbetarsamtalen. Med studien som 

grund vill vi därför uppmärksamma företag på den potentiella möjlighet som finns inom 

medarbetarsamtalen för ledarskapsutveckling. För att kunna utnyttja medarbetarsamtalets 

fulla potential anser vi att den överordnade ledaren dels bör vara intresserad av ledarskap, 

samt att ledarskapsfrågor bör vara ett formellt inslag i samtalen. Detta skulle innebära att 

utveckling av ledarskapsförmågor som hör till humankapitalet systematiskt utvecklas i 

företaget. Jämfört med konventionella och formella ledarskapsutbildningar tror vi även 

att detta är ett kostnadseffektivt komplement till övriga satsningar, då 

medarbetarsamtalen som nämnt redan sker kontinuerligt. För att företag skall kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftiga på dagens marknad blir detta ett sätt att värna om samt 

utveckla deras humankapital. Ingen liknande studie har gjorts inom detta avseende och 

därför anser vi att tillför ett viktigt praktiskt bidrag för dagens kunskapsintensiva företag.  
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7.3 Samhälleliga implikationer 
 

Även om medarbetarsamtal idag inte är reglerat i lag är det idag ett vanligt förekommande 

inslag bland företag i Sverige. Medarbetarsamtal är till för att medarbetare skall förstå sin 

arbetssituation bättre och även vad som förväntas av dem. Finns det däremot otydlighet i 

vad som man förväntas göra i sin roll anser vi att detta i det långa loppet kan skapa stor 

stress hos dem och på lång sikt bidra till ökat antal sjukskrivningar. De samhälleliga 

implikationer vi har med denna uppsats är att bidra till att såväl poängtera som 

uppmärksamma vilken möjlighet det finns för företag att fortsätta vara eller bli 

välfungerande företag och organisation genom enkla medel. Även om studien är 

avgränsad till tjänsteproducerande företag kan detta gälla för såväl privata företag inom 

denna sektor, men även för exempelvis myndigheter och kommuner. Medarbetarsamtalet 

som ledarskapsutveckling anser vi bör vara ett viktigt inslag och verktyg för att företag 

och samhället att fungera bättre totalt sett.               

 

7.4 Begränsningar och förslag till framtida forskning 
 
Vi har i denna uppsats syftat till att ta reda på ledares upplevelser kring deras 

medarbetarsamtal. Då vi i denna studie intervjuat sju respondenter bygger våra slutsatser 

endast på deras upplevelser. En uppenbar begränsning med denna studie är därför att våra 

resultat och slutsatser inte är generaliserbara, då vi har valt en kvalitativ 

forskningsstrategi. En annan begränsning som uppdagades efter insamlandet av data, var 

att respondenternas antal underordnade skiljer sig avsevärt. Initialt ansåg vi inte att detta 

var av betydelse, men detta är troligtvis något som kan ha haft inverkan på deras svar och 

borde ha varit en variabel som vi kunde ha hållit konstant eller gett mer utrymme för i 

analysen.   

 

I denna studie har utgångspunkten varit att ledarna själva, retroaktivt fått dela med sig av 

deras upplevelser kring ledarskapsutveckling. Det vore intressant att i vidare forskning 

genomföra direkta observationer av observera företagens medarbetarsamtal för att själv 

studera hur stor del ledarskapsfrågor får inom dessa samtal och vilken potential det finns 

för ledarskapsutveckling i detta avseende. Det hade vidare varit intressant att intervjua 

ledarnas chefer för att komplettera med deras åsikter och upplevelser. Även en fallstudie 

varit intressant att genomföra för att gå mer på djupet i exempelvis ett enskilt företag.  

 

Då denna studie har tjänsteproducerande företag som utgångspunkt har vi vidare som 

rekommendation för framtida studier att studera andra typer av tjänsteproducerande 

företag. Det kan exempelvis vara företag av mindre storlek, företag med lägre 

kunskapsintensitet eller specifikt snabbväxande företag. En jämförande studie av den 

tillverkande och tjänsteproducerande sektorn hade också varit intressant att genomföra. 

Slutligen vore det även intressant att studera skillnader i ledarskapsutveckling inom den 

offentliga sektorn i jämförelse med den privata företagssektorn.  
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Appendix 1: Intervjumall 
 

Först och främst, tusen tack att du ville ställa upp på en intervju! Den här studien syftar 

till att få en djupare förståelse för hur mellanchefer upplever att medarbetarsamtal kan 

bidra till ledarskapsutveckling. Intervjun beräknas ta ca 45–60 minuter. Din medverkan 

kommer att vara helt anonym och dina svar kommer inte kunna kopplas till dig eller ditt 

företag. Om det är någon fråga du ej vill svara på är detta helt okej och vi kommer inte 

att ifrågasätta det. Vidare vill vi poängtera att intervjun är helt frivillig och du får därför 

när som helst hoppa av intervjun om du känner för det. Vi kommer inte att använda 

materialet i annat syfte än i denna studie. Är det okej för dig att vi spelar in intervjun? 

Det är endast för oss själva för att inte gå miste om viktig information sen när vi gör 

analysen.  

 

Har du några frågor innan vi börjar?  

 

För att berätta hur upplägget är: Vi kommer under intervjun att behandla områden inom 

såväl ledarskap som medarbetarsamtal men vi börjar i ledarskapsdelen innan vi kommer 

in mer konkret på medarbetarsamtal. 

 

Fråga Teorikoppling 

1. Hur skulle du beskriva dina huvudsakliga 

arbetsuppgifter och ansvarsområden? 

 

- Hur länge har haft den här tjänsten?  

- Hur många har du direkt ansvar över? 

Bakgrundsfrågor 

2. Hur skulle du beskriva dig som ledare? Transaktionellt och 

transformerande ledarskap 

3. Kan du beskriva på vilket sätt du försöker 

motivera medarbetarna som du ansvarar över? 

Transaktionellt och 

transformerande ledarskap 

4. Vad anser du om att använda belöningar som 

verktyg till att motivera dina anställda? Om ja, 

vilka belöningar skulle kunna vara lämpliga? 

Transaktionellt och 

transformerande ledarskap 

5. Hur viktigt tycker du det är att ha någon form 

av återkommande kontroll över de medarbetare 

du ansvarar för? 

Transaktionellt ledarskap 

6. Hur agerar du om du märker att medarbetaren 

börjar få problem med en arbetsuppgift?  

Transaktionellt ledarskap 

7. Tycker du att företaget tydligt kommunicerar 

vad som förväntas av dig som ledare? 

Bakgrundsfrågor gällande 

ledarskapsutveckling  
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8. Funderar du mycket kring ditt ledarskap och 

hur du vill utvecklas? 

Bakgrundsfrågor gällande 

ledarskapsutveckling 

9. Erbjuder företaget dig möjlighet till att 

utveckla ditt ledarskap? 

Ledarskapsutveckling i praktiken 

10. Hur arbetar du för att utveckla ditt ledarskap? Bakgrund gällande 

ledarskapsutveckling 

 

11. Vad innebär medarbetarsamtal för dig? Medarbetarsamtal 

12. Hur ofta har du medarbetarsamtal med din 

chef? 

Medarbetarsamtal 

13. Hur är upplägget på dessa samtal? Medarbetarsamtal 

14. Har du fått återkoppling gällande ditt 

ledarskap under dessa samtal? Har återkopplingen 

hjälpt dig i din roll som ledare?  

Ledarskapsutveckling  

Medarbetarsamtal 

15. Har medarbetarsamtalen med din chef 

påverkat din självkännedom?  

Ledarutveckling och 

humankapital 

16. Har din yrkesmässiga motivation förändrats 

av medarbetarsamtalen?  

Ledarutveckling och 

humankapital 

17. Upplever du att medarbetarsamtal med din 

chef har påverkat din generella förmåga att förstå 

andra människor?  

Ledarskapsutveckling och socialt 

kapital 

18. Upplever du att din förmåga att samarbeta 

med andra har påverkats av medarbetarsamtal?  

Ledarskapsutveckling och socialt 

kapital 

19. Tycker du att medarbetarsamtalen behöver 

förändras på något sätt?  

Medarbetarsamtal 

20. Hur viktigt är arbetslivet för dig?  Självutveckling för ledare, mot 

dimensionen arbetsorientering 

21. Hur hanterar du hinder i arbetslivet?  Självutveckling för ledare, mot 

dimensionen 

skicklighetsorientering  
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22. Vad motiverar dig i arbetet? Självutveckling för ledare, mot 

dimensionen karriärorientering 
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Appendix 2: Mail till respondenter  
 

Hej!  

 

Inledning om hur kommit i kontakt med respondenten. 

 

Jag och min studiekamrat Anton Ryberg läser vid Handelshögskolan i Umeå och skriver 

nu vårt examensarbete inom Management. Syftet med uppsatsen är att få en djupare 

förståelse om hur ledare upplever att medarbetarsamtal med sin överordnade chef kan 

bidra till ledarskapsutveckling. 

 

Som en del i uppsatsen behöver vi samla in data och det är därför jag mailar dig! Data 

kommer vi samla in genom intervjuer och vi undrar om du skulle kunna tänka dig att delta 

som respondent i vårt examensarbete?  

 

Din medverkan i intervjun kommer att vara anonym och inga svar kommer att kunna 

kopplas till dig eller ditt företag. Intervjun kommer ta ca 45–60 minuter där frågorna berör 

ämnen inom just ledarskap, ledarskapsutveckling samt medarbetarsamtal.  

 

Om du vill medverka, hoppas vi kunna hålla intervjun så snart som möjligt, med 

förhoppning om nästa vecka eller veckan därpå.  

 

Du kan nå mig via mail eller ringa på XX 

 

Stort tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, Tove Söderström och Anton Ryberg 

 

 

  



 

 

Handelshögskolan 

Umeå universitet 

901 87 Umeå 

www.usbe.umu.se 

 

 

 

 

 


